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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ មក អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល លីកាដូ បានបន្តនដើរតោួទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ -

 ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅតាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស សិទ្ធិសស្រី និង 
សិទ្ធិកុ�លារៈ
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្តនដ្យអាជាញា ្រ ការរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ។ 
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាមរយៈការន្វើ 
អន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជំនួយផ្នែកមេជ្ជសលាសស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស  
និងតគរួសារដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយជាសរាភា រៈ និងម្ូបអាហារសតរាប ់
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើលពន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំទទួលបាននូវតណំ្ងដផនាកចបាប។់

កលារស្រឹក្សលាផ្នែកច្លា្់ និងកិច្កលារពលារផ្នែកច្លា្់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងផ្តល់ជូន
នមធាវសិីទ្ធិមនុស្សសតរាបជ់ាតំណ្ងផលាូវចបាបន់លើករណីសំខាន់ៗ
មយួចំនួន។

គលាំសទកលារតស៊�ូតិជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកតនដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត  

ជារបាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និង 
របាយការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិ 

នផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 បុគ្គលិកតសូ៊មតិន្វើការអបរ់ដំល់តករុមនោលនៅជាកោ់ក ់

មយួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន 
និងន្វើការតសូ៊មតិនដើម្ជីួយ�ដកលំអសង្គមនិងចបាប ់ជាមយួសស្តី 

 យុវវយ័ និងកុរារ។

គលំាសទសហជរីព សកុ�ពលរដ្ឋ�ូលដ្ឋលាន និង 
្ណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារ នសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សស�លា្់ព័ត៌�លាន្ផនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផះ្នលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីដុមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារពលារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំសទ



មាតិកា

អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស៖ និយមន័យ

និន្នាការ

អនុសាសន៍នានា

ឧបសម្័ន្ ១៖ អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស
ននៅកម្ពុជា (២០១៣ និង ២០១៤)

ការការពារសិទ្ិមនុស្ស៖ ពីខែនមសា
ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ខែធ្ននូ ឆ្នាំ២០១៤

ទំព័រ១

ទំព័រ៧

ទំព័រ១៥

ទំព័រ១៧

ទំព័រ៣

ការនកើនន�ើងននៅក្នពុងអំនពើហិង្សាខដល 
គាំទទនដោយអាជ្ាធររដ្ឋ

បំបិទសំន�ងនដោយតុលាការ

ការតស៊ូ

៧

៩

១៤

អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សអបអរទិវាសិទ្ិមនុស្សអន្តរជាតិ ឆ្្ន ២ំ០១៣



អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស គឺជាអ្នកដែលធ្វើការជាលក្ខណៈ 
បុគ្គល ឬធ្វើការជាកករុម ធែើម្ បីធលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ិមនុស្សជា 
មូលដ្ឋា ន តាមរយៈមធ្យោបាយអហិងសា ធៅក្នុងសង្គម។

អ្នកការពារសិទិ្មនុស្សអាចជា៖

• សិស្ស
• បុគ្គលិកអង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល
• កគរូបធកងៀន
• ធមធាវ បី
• សកម្មជនថ្្ន កម់ូលដ្ឋា ន
• ធមែឹកនាសំហជបីព
• កពរះសង្ឃ
• អ្នកតំណាងសហគមន៍
• អ្នកកាដសត 
• សកម្មជន ដែលជាសស្តបីកសឡាញ់សស្តបី បុរសកសឡាញ់បុរស  

 បុគ្គលកសឡាញ់ទាងំពបីរធភទ បុគ្គលដកធភទ (LGBT)
• សមាជិកននកករុមជនជាតិធែើមភាគតិច
• អ្នកជំនាញដ្្នកធវជ្ជសាសស្ត 

ក្នុងអត្ថបទសធង្ខបធនរះ អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សកតរូវបានធគឲ្យ
និយមនយ័ដែលទាកទ់ងធៅនឹងសិទ្ិ ដែលមានដចងក្នុងកតិកាសញ្ញា  
អន្តរជាតិស្បីពបីសិទ្ិពលរែឋា និងសិទ្ិនធោបាយ (ICCPR) និងកតិកា
សញ្ញា អន្តរជាតិស្បីពបីសិទ្ិធសែឋាកិច្ច សង្គម និង វប្្ម ៍(ICESCR) ។ 
ក្នុងការកំណតថ់្ធតើករណបី ណាមយួដែលបង្កឲ្យមានការរធំោភបំ
ពាន ឬ ការគកមាមកំដហងធៅធលើអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស អង្គការ 
លបីកាែូ បានពិចារណាថ្ធតើជនរងធកររះបានធ្វើសកម្មភាព ដែលមា
នធរលបំណងពិតកបាកែធែើម្ បីធ្វើការការពារ ឬធលើកកម្ពស់សិទ្ិ 
មនុស្ស ែូចដែលមានដចងក្នុងកតិកាសញ្ញា អន្រជាតិទាងំធនរះដែរឬធទ 
និងថ្ធតើសកម្មភាពដបបធនរះកតរូវបានអនុវត្តក្នុងនាមជំនួសឲ្យអ្នកែនទ
ធទៀតដែរឬធទ។

* អ្នកនធោបាយកអ៏ាចធែើរតួជាអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស្ង
ដែរ។ ប៉ុដន្តធទារះជាោ៉ងណា រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាតាងំពបីអតបីតកាល 
បានភា្ជ បក់ារររិះគនន់ានាធៅនឹងគណបក្សជំទាស់ ធដ្យបានពយោោ
មកចានធចាលការររិះគនធ់ដ្យកសបចបាប ់ និងសារទុក្ខជាធកចើន និង 
ចាតទុ់កថ្ជាសកម្មភាព “នធោបាយ”។ ធែើម្ បីធជៀសវាងការធចាទ 
កបកានថ់្ជាការលំធអៀង អង្គការ លបីកាែូ មនិបានរមួបញ្ចូ លការវាយ 
កបហារ និងការគំរាមកំដហងធៅធលើអ្នកនធោបាយធៅក្នុងអត្ថបទ 
សធង្ខបធនរះធទ។

អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស៖ និយមន័យ

១

កពរះសង្ឃ និងសមាជិកសហគមនអ៍បអរទិវាសិទ្ិមនុស្សអន្តរជាតិ ឆ្្ន ២ំ០១៣

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកដំហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤



 ជនរងគ្រ្រះ  ២០១៣  ២០១៤  សរុប

អ្នកែឹកនាសំហគមនម៍ូលដ្ឋា ន ៣ ៦ ៩

សមាជិកសហគមនម៍ូលដ្ឋា ន ១០ ១៥ ២៥

កបពន្័្្សពវ្សាយ ៣ ៣ ៦

កពរះសង្ឃ ១ ៤ ៥

កករុមចកមរុរះ ២ ៤ ៦

កបធានអង្គការ ២ ២

បុគ្គលិកអង្គការ ២ ៦ ៨

ធមែឹកនាសំហជបីព ៧ ៧

សមាជិកសហជបីព ៣ ៦ ៩

សរុប ២៤ ៥៣ ៧៧

យុវជនចូលរមួអបអរក្នុងទិវាសិទ្ិលំធៅឋានអន្តរជាតិ

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកដំហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤២



ការការពារសិទ្ិមនុស្ស៖ ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
ដល់ ខែធ្ននូ ឆ្នាំ២០១៤

ធដ្យសារដតអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស ធៅដតបន្តធែើរតួនាទបី 
សំខាន ់ ធៅក្នុងការទបស់ា្ក តក់ាររធំោភបំពានរបស់អាជាញា ្ររែឋា អាជាញា
្រកម្ពុជាបានបន្តធកបើអំធពើហិងសា ការបំភតិបំភយ័ និងកបពន័្តុោការ 
កពហ្មទណ្ឌ របស់កបធទសកម្ពុជា ដែលដតងដតទទួលសំណូកធែើម្ បី 
បញ្ឈបស់កម្មភាព និងបំបិទសំធេងរបស់អ្នកទាងំធនារះ។  ឆ្្ន ២ំ០១៣ 
និងឆ្្ន ២ំ០១៤ ធៅក្នុងកបធទសកម្ពុជា កតរូវបានកគបែណ្ត បធ់ដ្យកពឹត្ត-ិ
ការណ៍ ននការធរៀបចំសកមាបក់ារកបកួតកបដជងក្នុងការធបារះធឆ្្ន តថ្្ន ក់
ជាតិ ឆ្្ន  ំ ២០១៣ និង្លវបិាកធកកាយធពលមានកពឹត្តិការណ៍ធនរះ។    
កបជាពលរែឋាកម្ពុជារាបដ់សននាក ់បានធចញធ្វើបាតុកម្មតាមែង្្ូវ ធែើ
ម្ បីទាមទារឲ្យមានការផ្្ស់ប្តូរ ប៉ុដន្តធៅចុងឆ្្ន  ំ២០១៣ អាជាញា ្របាន 
ធកបើអំធពើហិងសាកានដ់តខ្ាងំធេើងៗ ធែើម្ បីធ្្ើយតបធៅនឹងការធ្វើ 
បាតុកម្មទាងំធនារះ។ លំនាអំំធពើហិងសាធនរះបានបន្តរហូតែល់ក្នុងឆ្្ន  ំ
២០១៤។

ពបីរបបីន្ងៃធែើមឆ្្ន  ំ ២០១៤ អាជាញា ្រកម្ពុជាបានចាបធ់ ្្តើមការ     
រធំោភបំពានធលើសិទ្ិធសរ បីភាពននការជួបជំុរ្ន  ដែលរមួបញ្ចូ លទាងំ
ការហាមឃាតស់្តបីពបីការជួបជំុជាសាធារណៈធៅក្នុងកបាមំយួដែធែើមឆ្្ន  ំ
២០១៤។ អំធពើហិងសាដែលបង្កធេើងធដ្យអាជាញា ្ររែឋាធៅធលើអ្នកការ
ពារសិទ្ិមនុស្សក្នុងអំេុងការតវ៉ា កូែកម្ម និងបាតុកម្មជាសាធារណៈ 
ែនទធទៀត កតរូវបានកបកពឹត្តធេើងជាបន្តបនាទា បក់្នុងអំេុងធពលធពញ 
មយួឆ្្ន  ំ២០១៤។ ករណបី មយួចំនួន ធគធ�ើញមានកម្ាងំចកមរុរះននកង

រាជអាវុ្ ហត្ថ នគរបាលបសក្្ក បបាតុកម្ម និងកងសន្តិសុែែណ្ឌ ដែល
ពាកម់កួសុវត្ថិភាពជាញឹកញាបក់បដ្បធ់ដ្យែំបង្ក ់កតរូវបានបញ្្ជ
ឲ្យធកបើកបាស់អំធពើហិងសាបំដបកបាតុកម្មរមួជាមយួនឹងនគរបាល ធដ្យ
ធ្វើការតកមងទិ់សធៅធៅរកសកម្មជនសិទ្ិមនុស្ស កករុមអ្នករកំទ 
សហជបីព អ្នកកាដសត និងអ្នកសធង្កតការណ៍សិទ្ិមនុស្ស។

ធលើសពបីធនរះធទៀត ក្នុងអំេុងធពលពបីរឆ្្ន ធំនរះ អ្នកការពារសិទ្ិ 
មនុស្ស កតរូវបានទទួលការរធំោភបំពានកានដ់តខ្ាងំធេើងៗធដ្យ 
កបពន្័តុោការកពហ្មទណ្ឌ  ដែលរមួបញ្ចូ លទាងំការ�ុែំ្ួន ការគកមាម 
កំដហង្្ូវចបាប ់និងការធចាទកបកានដ់ែលមនិកតឹមកតរូវ។

កប៏៉ដុន្ត ធបើធទារះបបីជាមានការរ បីករាលដ្លននការរធំោភ-      
បំពានធៅធលើសកម្មជនការពារសិទ្ិមនុស្ស ក្នុងអំេុងធពលពបីរឆ្្ន ធំនរះ 
កធ៏ដ្យ កលំ៏នាមំយួធទៀតបានធលចធចញធេើង (ជាការធកើនធេើងនន
ភាពរងឹមារំបស់កបជាពលរែឋាកម្ពុជា ក្នុងការកបឈមមែុនឹងការរប 
សង្កត)់។ ម្តងធហើយម្តងធទៀត កបជាពលរែឋាបានវលិកតេបម់កតាម 
ែង្្ូវវញិ ធដ្យជំនរះនឹងការគកមាមកំដហងសម្ាប ់និងម្តងធហើយម្តង 
ធទៀតបានកប្ុយកបថ្ន (ឬបានសូ៊កទា)ំ នឹងការទទួលធទាសពន្-   
នាររធែើម្ បីទាមទារសិទ្ិរបស់អ្នកទាងំធនារះ និងធកកាកឈរធេើងធែើម្ បី 
សហគមន ៍និងសហជបីពរបស់ពួកធគ។

សហគមន ៍និងសហជបីព ដ្កញ់ញាតិជូនសា្ថ នទូតនានា ទាមទារឲ្យធដ្រះដលងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស និងវរិកម្មករ ទាងំ ២៣នាក់

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកំដហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤ ៣



 

នមដឹកនាំសហជីព និងកម្មករនរោងចទកកាតន់ដរ បានជាប់ពន្នាគារ
បន្ាប់ពីការតវ៉ា

ននៅក្នពុងថ្ងៃទី២ និងថ្ងៃទី ៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ អាជា្ធរកម្ពុជា ក្នពុងននោះរួមមានអង្គភាព
នយោធាពិនសសនលែ ៩១១ ទតូវបានបញ្នូនឲ្យនទៅបខំបកនដោយហិង្សានលើបាតុកម្មរបស់កម្មករ  
នរោងចទកកាតន់ដរ បនា្ប់ពីការរីករាលដាលថនការនធវើបាតុកម្មជានទចើនថ្ងៃអំពីទបាក់ឈ្ននួលអប្ប-
បរមា។ ក្នពុងអ�ំពុងនពលការបងង្ាបយ៉ាងអាទកក់ននះ កងកម្ាំងចទមុះបានបាញ់ និងសម្ាប់យ៉ាង 
តិចមនុស្សបួននាក់ និងយ៉ាងតិចមនុស្ស ៣៨ នាកន់្្សងនទៀតទតូវបានបញ្នូននទៅមន្ីរនពទ្យ     
ខដលភាគនទចើនរងរបួសនដោយទគាប់កានំភ្ើង។ រហូតមកដល់សពវថ្ងៃននះ ពុំមានការនស៊ើបអនង្តគួរ 
ឲ្យទុកចិត្តណាមួយអំពីអំនពើហិង្សាននះននៅន�ើយនទ នហើយគ្មាននរណាម្នាកទ់តូវបានដាក់ឲ្យ 
ទទួលែុសទតូវចំនពោះការស្ាប់ និងការរងរបួសទាំងននះននោះខដរ។

ប៉ុខន្តននៅថ្ងៃទី ២ ខែមករា អាជ្ាធរបានចាបែ់្នួនអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 
បួននាក់ (នលោកវន់ នពៅ ទបធានសមាគមទបជាធិបនតយ្យឯករាជ្យថននសដ្ឋកិច្នទកៅទបព័ន្ (IDEA) 
នលោក ន្ង សានវឿន ទបធានសម្័ន្សហគមន៍កសិករកម្ពុជា (CCFC) នលោក ច័ន្ ពុទ្ិស័ក 
តំណាងសហគមន៍បឹងកក់ និងនលោក សុគន្ សម្បត្តិ ពិសិដ្ឋ បុគ្គលិក របស់ CLaRi-Cambo-
dia) ននៅនពលខដលអ្នកទាំងននោះបានព្យាយាមចរចារជាមួយកងកម្ាំងសន្តិសុែនដើម្បីបញ្ឈប់ 
អំនពើហិង្សា និងនធវើការនដោះខលងកម្មករខដលទតូវបានឃាត់ែ្នួន។ បាតុករចំនួនទបាំមួយនាក់ ខដល 
ជាកម្មករ និងសកម្មជន ទតូវបានចាប់ែ្នួនននៅក្នពុងនពលជាមួយគ្នាននះ។ មនុស្សដប់បីនាក់ន្្សង
នទៀតទតវូបានចាប់ែ្នួន ក្នពុងអំ�ពុងនពលមានអនំពើហិង្សាននៅថ្ងៃបន្ាប់។

មនុស្សទាំង ២៣ នាក់ ទតវូបានបញ្នូននទៅតុលាការននៅថ្ងៃបន្ាប់នទកោយពីការចាប់ែ្នួនអ្នក
ទាំងននោះ និងទតូវបាន នចោទទបកាន់ពីបទនទបើទបាស់អំនពើហិង្សានដោយនចតនា និងការបំ្ ្ិចបំ្្ាញ 
នដោយនចតនា ខដលការនចោទទបកាន់ទាំងពីរមានស្ានទមងៃន់នទោស។ មនុស្សបីនាក់ក៏ទតូវបាន 
នចោទទបកាន់្ងខដរជាមួយនឹងការទបមា្មងន្តីសាធារណៈ និងរាំងស្ះចរាចរណ៍សាធារណៈ។

បន្ាប់ពីសវនាការ ទីតាំងស្ិតននៅរបស់មនុស្សទាំង ២៣ នាក់ ននៅខតបន្តទតូវបានលាក់ 
បំបាំងពីទកុមទគួសារ និងនមធាវីរបស់អ្នកទាំងននោះ (ខដល្្ពុយនឹងច្បាប់កម្ពុជា) រហូតដល់ថ្ងៃទី 
៨ ខែ មករា។ មងន្តីរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយ្ា មនុស្សទាំង ២៣ នាក់ កំពុងជាប់ឃុំឃាំងននៅ
ក្នពុងពន្នាគារ ម៣ ននៅនែត្តកំពង់ចាមខដលទតូវបាននទបើទបាស់ភាគនទចើននលើសលប់ នដើម្បីដាក់
ឃុំឃាំងទណ្ិតខដលជាបន់ទោសធងៃន់ធងៃរ។ មនុស្សម្នាក់ៗ ទតូវបានរងរបួសក្នពុងអំ�ពុងនពលថនការ
ចាបែ់្នួន និងមួយចំនួននទៀតទតូវការការព្យាបាលជាបន្ាន់។

ននៅក្នពុងខែ កុម្ៈ មនុស្ស ពីរនាក់ក្នពុងចំនណោម ២៣ នាក់ (ខដលម្នាក់ គឺជាអនីតិជន  
ខដលបានទទួលរងរបួសបាក់ថដមា្ង នដោយសារទទួលការវាយដំក្នពុងអំ�ពុងនពលការចាប់ែ្នួន) 
ទតូវបាននដោះខលងឲ្យននៅនទកៅឃុំ។

បន្ាប់ពីមានការតវ៉ាជានទចើនខែនដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការនដោះខលងអ្នកទាំងននោះ មនុស្ស 
ទាំង ២៣ នាក់ ទតូវបានជំនុំជទមះក្ីរយៈនពលទបាំថ្ងៃដាច់ៗពីគ្នានដោយចាប់ន្្តើមននៅថ្ងៃទី ២៥ 
ខែនមសា និងបញ្ប់ននៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា។ ននៅនពលជាមួយគ្នាននះខដរ ក៏មានការនធវើការជំនុំ
ជទមះក្ីរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងពីរនាកន់្្សងនទៀត ខដលទតូវបានចាប់ែ្នួនអំ�ពុងនពលការតវ៉ារបស់
កម្មករនរោងចទកកាត់នដរ ននៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ្ងខដរ។

ននៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា នចៅទកមបានបានទបកាសសាលទកម។ មនុស្សទាំង ២៣ នាក់ 
ទតូវបានតុលាការរកនឃើញ្ាមាននទោស ប៉ុខន្តនទោសពន្នាគារទតូវបានព្យនួររហូតដលន់ទៅបួនឆ្នាំ 
និងពិន័យឲ្យបង់ទបាក់យ៉ាងនទចើន។ ទីបំ្ ុតមនុស្សទាំង ២៣ នាក់ ទតូវបាននគនដោះខលង ប៉ុខន្ត 
ការគំរាមកខំហងក្នពុងការជាប់ពន្នាគារ ននៅខតបន្តជាការទពួយបារម្របស់អ្នកទាំងននោះដខដល។ 
នលោក វន់ នពៅ នលោក ន្ង សានវឿន នលោក ច័ន្ ពុទ្ិស័ក នលោក សុគន្ សម្បត្តិពិសិដ្ឋ ទទួលនទោស 
យ៉ាងធងៃន់ធងៃរចនន្ោះពីបួន នទៅបួនឆ្នាំកន្ះ។ អ្នកទាំងននោះទបឈមមែុនឹងនទគោះ្្នាក់ក្នពុងការ         
បំនពញនទោសចំនពោះរយៈនពលជាប់ពន្នាគារខដលននៅសល់ននៅនពលនទកោយនទៀត ទបសិននបើទតូវ 

ការបរ៉ះទង្គិចធៅមុែកពរះបរមរាជវាងំអ្នកតំណាង 
មា្ន កក់តរូវចាបែ់្ួន



 

បានរកនឃើញ្ាមាននទោសពីបទនចោទទបកានន់្្សងនទៀត នហើយការ្្តនា្នទោសអាចដកហូតអ្នក
ទាំងននោះនចញពីតួនាទីដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកនគ។

ករណីននះមិនទតឹមខតបងា្ញឲ្យនឃើញនូវការនទបើទបាស់ទបព័ន្តុលាការនទៅនលើអ្នកការពារ
សិទ្ិមនុស្សប៉ុនណណោះនទ ប៉ុខន្តខ្មទាំងបងា្ញនូវនិទណ្ភាពចនំពោះការនធវើបាប និងការបំពាននលើ 
រាងកាយ ខដលទបទពឹត្តន�ើងនដោយអាជា្ធរ។ មិនមានការនស៊ើបអនង្តនលើការឃុែំ្នួននដោយែុស 
ច្បាប់ ក៏ដូចជានលើការទទួលរងរបួសនដោយស្នាថដរបស់កងកមា្ំងសន្តិសុែក្នពុងអ�ំពុងនពលថន 
ការចាប់ែ្នួន ទតូវបាននធវើន�ើងននៅន�ើយននោះនទ។

ការនដោះខលងអ្នកទាំងននោះ ក៏បានបងា្ញ្ងខដរអំពីអំណាចថនការតស៊ូតវ៉ាម្តងនហើយ 
ម្តងនទៀត។ នទោះបីជាមានករណីម្តងនហើយម្តងនទៀតថនការរំនលោភបំពាន អនំពើហិង្សានលើរាងកាយ 
និងការចាប់ែ្នួនក៏នដោយ ក៏សហគមន៍និងសហជីពមិនបានបញ្ឈប់ការអំពាវនាវរបស់ពួកនគឲ្យ
មានការនដោះខលងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស និងកម្មករននោះនទ។ ឧទាហរណ៍៖

• ននៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា មនុស្សមួយទកមុខដលបានទបមូល្្តពុគំ្នាននៅែាងមុែទពះបរមរាជ
វាំងនដើម្បីតវ៉ាជំទាស់នឹងការចាប់ែ្នួនននះ ទតូវបានបំភិតបំភ័យ និងរនំលោភបំពាននលើរាងកាយ 
នដោយកងសន្តិសុែ និងទបជាពលរដ្ឋនស្ៀកពាក់សីុវិល ទបខហលជា ៥០ នាក់ ខដលមានពាក់មួក 
សុវត្ិភាពពណ៌នែ្មៅ។ សែុ ឈុននអឿង អនុទបធានសមាគម IDEA ទតូវបានចាប់ែ្នួនននៅនពលលងៃាច 
ថ្ងៃដខដល និងទតវូបានឃាត់ែ្នួននពញមួយយប់ននៅក្នពុងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំនពញ។

•	 ននៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា សកម្មជនសិទ្ិមនុស្សចំនួន ១១ នាក់ ទតូវបានចាបែ់្នួន 
និងឃុំែ្នួន នដោយកងកម្ាំងសនិ្តសែុែណ្ដូននពញ ចំនួន ៤០នាក់ ែណៈនពលខដលអ្នកទាំង
ននោះកំពុងនាំមុែការខហក្បនួននទៅកាន់ស្ានទូតអានមរិក។ ក្នពុងចនំណោមមនុស្សទាំង ១១ នាក់ 
ខដលទតូវបានចាប់ែ្នួន គឺមាន នលោក រ៉ុង ឈុន ទបធានសមាគមទគូបនទងៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ 
(CITA) អ្នកទសី  នទពវន្នី និងអ្នកទសី នយ៉ោម បុបា្ រួមជាមួយសកម្មជនបឹងកកទ់បាំពីរនាក់នទៀត  
បុគ្គលិកម្នាក់ថនទកមុការងារសិទ្ិលំននៅឋាន (HRTF) និងសកម្មជនម្នាក់មកពីសម្័ន្សហជីពក
ម្ពុជា (CATU)។ នទកោយមកមនុស្សទាំង ១១ នាក់ ទតូវបាននដោះខលង ននៅនពលរនសៀល បន្ាប់ពី
អ្នកទាំងននោះបានយលទ់ពមចុះហត្នលែានលើលិែិតមួយច្បាប់សន្យា្ា ពួកនគនឹងមិនញពុះញង់
ឬចូលរួមក្នពុងសកម្មភាព ឬបាតុកម្មែុសច្បាប់បន្តនទៀតន�ើយ។

កងកម្ាងំចកមរុរះក្នុងន្ងៃបសក្្ក បធដ្យហិងសា
ធៅ្្ូវធវងធកសង ន្ងៃទបី៣ ដែមករា ឆ្្ន ២ំ០១៤



ការរំលោភបំពាន  ២០១៣  ២០១៤  សរុប

រំលោភបំពានពីអាជ្ញ្រធរ ២ ២៤ ២៦

្្តនាទា ធទាសកពហ្មទណ្ឌ ២ ២

ការឃាតែ់្ួន និងចាបែួ្់ន ១ ១៩ ២០

ធ្្សងៗ ១ ៣ ៤

បំពានលើស្ររីភាពក្នុងការជួបជុំ ១១ ៩ ២០

អហិងសា ១ ១

ហិងសា និងការចាបែ់្ួន ១០ ៩ ១៩

ការគម្រ្រមកំហ្រង ៨ ១១ ១៩

គកមាមកំដហងសម្ាប់ ២ ២ ៤

្្ូវចបាប់ ៦ ៧ ១៣

ហិងសា ២ ២

បាត់បង់ការចិញ្ចឹមជីវិត ២ ២

ការែកែំដណង ២ ២

ហិង្រសា ៣ ៧ ១០

ការរធំោភបំពាន ៣ ៦ ៩

ការសម្ាប់ ១ ១

សរុប ២៤ ៥៣ ៧៧

កងកម្ាងំចកមរុរះ និងកករុមមនុស្សធស្ៀកពាកស់បីុ វលិ បធណ្ត ញកករុមអ្នករកំទគណបក្សជំទាស់ពបីទបីោនកបជា្ិបធតយ្យ

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកដំហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤៦



និន្នាកនារ

ការកកើនក�ើងកនៅក្នុងអំក�ើហិង្ាដែលគាំទ្រកែោយ 
អាជ្ាធររែ្ឋ

នៅក្នុងឆ្្ ំ ២០១៣ ន�ើងន�ើញមានប្រជាពលរដ្ឋកម្នុជា  
ពាសនពញដងផ្លូវ បានន្វើបាតនុកម្មនដើម្ បីទាមទារសិទ្ិរ្រស់អ្កទាងំ 
នោះ ជាពិនសស្រោទា ្រព់បីមានការប្រកាសពបីលទ្ផលននការនបាះនឆ្្ត 
ជាតិ។ ការតវ៉ា រ្រស់អ្កទាងំនោះ ម្តងន�ើ�ម្តងនទៀត បានទទួលមក
វញិនោ�អំនពើ�ិងសាពបីអាជាញា ្រ ដដលបានពយាយាម្រំ្ិរទសំនេងអ្ក
ការពារសិទ្ិមននុស្សនោ�នប្រើបបាស់កម្ាងំ។

ជានបរើននលើក អ្កការពារសិទ្ិមននុស្សដដលនៅឈរដឹកោំ
នៅខាងមនុខក្នុងការអំពាវោវឲ្យមានការផ្្ស់្រ្តលូរ បានប្រថនុ�ជបីវតិ     
រ្រស់អ្កទាងំនោះនដើម្ បីន្វើការងាររ្រស់ពួកនេ។ អ្កការពារសិទ្ិ-  
មននុស្ស្រនួោក ់ បតរូវបានចា្រខ់្ួននៅនលើផ្លូវនវងនបសងនៅក្នុងបពឹត្តិការ
ណ៍អំនពើ�ិងសារ�ៈនពលពបីរនថងៃ  ដដល្រណ្្ត លឲ្យមននុស្ស្រនួោកប់តរូវ
បានបាញ់សម្ា្រ។់ អ្កទាងំ្រនួ ដដលរមួជាម�ួកម្មករ ១៩ ោក ់
ដដលបតរូវបានចា្រខ់្ួនជាម�ួគ្្ បតរូវបានវ�ដំយា៉ា ង្ងៃន់្ ងៃរនោ�កង 
កម្ាងំរ្រស់រដ្ឋក្នុងអំេនុងនពលចា្រខ់្ួន។

សរនុ្ររ�ៈនពលពបីរឆ្្នំនះ យា៉ា ងតិរណ្ស់មាន ១៩  ករណបី
ដដលកងកំលំាងរ្រស់រដ្ឋបាននប្រើបបាស់អំនពើ�ិងសានដើម្ បី្រំដ្រកការតវ៉ា  
និងការកំណតន់គ្លនៅនោ�នរតោ សំនៅនៅរកប្រធានស�ជបីព 
ឬអ្កដឹកោថ្ំ្កម់លូលោ្ឋ ន ្រនុេ្គលិកអង្គការមនិដមនរោ្ឋ ភបិាល និង 
អ្កកាដសត។

លក្ខណៈម�ួននអំនពើ�ិងសា នៅនលើអ្កការពារសិទ្ិមននុស្ស
នៅក្នុងឆ្្ ំ២០១៣ និង ឆ្្ ំ២០១៤ េឺការនកើននេើងននការនប្រើបបាស់
កងសនិ្តសនុខ ដដលន្វើការជាម�ួបករុមនេរបាល និងនៅក្នុងករណបី  
ម�ួរំនួន ន្វើការជាម�ួនឹងបករុម�៊នុនឯកជននដើម្ បី្រំភតិ្រំភ�័ និង 
បេ្រប់េងការតវ៉ា  ន�ើ�កដ៏លូរជាការនកើតនេើងវញិននបករុមមននុស្សដដល
នស្ៀកពាកស់នុបីវលិ និងប្រោ្រន់ោ�ជំពាម និងដនុំថ្ម។ កងសន្តិសនុខ     
ប្រោ្រន់ោ�អាវន្ុ បតរូវបាននប្រើបបាស់កានដ់តខ្ាងំនេើង នដើម្ បី្រំដ្រក 
ការតវ៉ា នោ��ិងសា និងកំណតទិ់សនៅជាពិនសសនៅនលើអ្កដឹកោំ
ស�ជបីព ឬអ្កដឹកោបំករុមប្រជាជនថ្្កម់លូលោ្ឋ ន។ រ�លូតមកដល់ 
នពលននះនៅដតមនិទានរ់បាស់ថ្ នតើមានមលូលោ្ឋ នរបា្រណ់្ម�ួ  
សបមា្រក់ារនប្រើបបាស់កងសន្តិសនុខនៅក្នុងការនប្រើកម្ាងំ នដើម្ បី្រំដ្រក 
បាតនុកម្មអ�ិងសា។

ការកំណតន់គ្លនៅជាកល់ាកន់ៅនលើអ្កឃ្្នំមើលការតវ៉ា  
និងអ្កកាដសតនោ�កងសន្តិសនុខ និងមននុស្សនស្ៀកពាកស់នុបីវលិ 
ប្រោ្រន់ោ�អាវន្ុ  បាន្រងាហា ញឲ្យន�ើញពបីនិោ្ការថ្មបីម�ួនផ្សងនទៀត 
ដដលបានឈានដល់កំពលូលនៅនថងៃទបី ២២ ដខ កញ្ញា  ឆ្្ ំ២០១៣ នៅ
នពលដដលមានការន្វើការតវ៉ា នោ�អតអ់ាហារ និងអ�ិងសានោ� 
សកម្មជន្ឹរងកក ់ និង្រនុរ បីកបីឡានៅវត្តភ្ ំ បតរូវបានវ�ដំនោ�កង 
កម្ាងំម�ួរំនួន នៅអំេនុងនពលឈានរលូលពាកក់ណ្្ត លអបធាបត។  
មនន្តបីកងរាជអាវន្ុ �ត្ថ កងសន្តិសនុខ និងមននុស្សនស្ៀកពាកស់នុបីវលិ 
ប្រមាណជា ៣០ នៅ ៥០ ោក ់ បានរលូលនៅរកបករុមតវ៉ា ដដលមាន 
រំនួនធ្ាករ់នុះ នោ�នប្រើដំ្រងឆក ់កានំភ្ើង និងជំពាម ដដលបានន្វើឲ្យ 
រ្រសួតំណ្ងស�េមនរ៍ំនួនដ្រោ់ក។់ ខណៈនពលដដលអ្កឃ្្-ំ 

បពះសង្ឃ និងស�េមន ៍រលូលរមួនដើរក្នួទាមទារឲ្យមានការនោះដលងអ្កការពារសិទ្ិមននុស្ស និងវរិកម្មករទាងំ២៣ោក់

ការវ�ប្រហារ និងការេបមាមកំដ�ងប្រឆ្ងំនឹងអ្កការពារសិទ្ិមននុស្សនៅកម្នុជា ២០១៣-២០១៤ ៧



តំណាងសហជបីព និងសហគមនប៍រ៉ះទង្គិចជាមយួកករុមសន្តិសុែ ធៅទបីោនកបជា្ិបធតយ្យ

 

ទកុមអ្នកតវ៉ាទទួលរងការវាយដំ
កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ សន្តិសុែននៅក្នពុងរាជធានី 

ភ្នំនពញបាននទបើអំនពើហិង្សា បំខបកអ្នកភូមិ និងអ្នកគាំទទ 
៨០នាក់ មកពីនែត្តទពះវិហារ     ខដលបានមករាជធានីភ្នំនពញ 
នដើម្បីសុំជំនួយពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នពុងការនដោះទសាយជនម្ោះដីធ្ី 
របស់អ្នកទាំងននោះ ែណៈនពលខដលនគរបាល និងមងន្តី     
នគរបាល បានឈរននៅខក្បរលំននៅស្ានឯកជនរបស់នាយក 
រដ្ឋមងន្តី។

អំនពើហិង្សាននះបាននធវើឲ្យទបជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន ១៨ 
នាក់រងរបួស ខដលក្នពុងននោះជានទចើននាក់បានរងរបួសក្បាល។ 
ក្នពុងចំនណោមអ្នកខដលរងរបួស គនឺលោក អ៊ុក នពទជ សំណាង 
ខដលទតូវបានចាប់ែ្នួន និងទតូវបាននចោទទបកាន់ទាក់ទងនឹង
ការតវ៉ាននះ្ងខដរ។



ធមើលសិទិ្មនុស្ស និងអ្នកកាដសតបានកបញាបក់បញាល់ធៅកដន្ង 
ធកើតធហតុ កងកម្ាងំសន្តិសុែ និងមនុស្សធស្ៀកពាកសុ់បីវលិបានដបរ
អាវុ្ តកមងធ់ៅរកអ្នកទាងំធនារះ៖ អ្នកឃ្ាធំមើលមា្ន កប់ានរងរបសួកទរូង 
អ្នកកាដសតជាធកចើននាកក់តរូវបាន្កធ់ដ្យែំបង និងកាធមរ៉ារបស់អ្នក 
្តរបូមា្ន កក់តរូវបានកធមទាចធដ្យធចតនា។

មនុស្សធស្ៀកពាកសុ់បីវលិ កប៏ានកបកពឹត្តអំធពើរធំោភបំពាន
ធៅធលើអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស ធដ្យរ្ម នការដ្កធ់ទាស។ ធៅក្នុង 
ករណបី ោ៉ងតិចណាស់ចំនួន ១៣ ករណបី  អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស កតរូវ 

ទទួលរងនូវការបំពានរាងកាយ និងការគកមាមកំដហង ដែលកបកពឹត្ត 
ធដ្យបុគ្គលឯកជន។ ធៅក្នុងករណបី ោ៉ងតិចណាស់ពបីរករណបី នន 
ករណបី ទាងំធនារះ អ្នកតំណាងសហជបីពកតរូវបានវាយែំ រហូតែល់សន្ប ់
ធដ្យសមាជិកសហជបីពដែលរកំទរាជរដ្ឋា ភបិាល។ ជននែែល់ជា
ញឹកញាបធ់ៅដតមនិសា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណ ធហើយែូធច្នរះមនិដែលកតរូវ 
បាននាធំៅ្្តនាទា ធទាសធនារះធទ។
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អវត្តមាន ននការទទួលែុសកតរូវចំធពារះការធកបើកបាស់កង-
កម្ាងំហួសកកមតិ បានបក្ហា ញបដន្ថមធទៀតថ្និទណ្ឌ ភាពទាងំអស់ 
ក្នុងកបធទសកម្ពុជាគឺសកមាបដ់តអ្នកដែលកានអ់ំណាចប៉ធុណាណ រះ។ ធនរះ 
កប៏ក្ហា ញ្ងដែរ អំពបីការ�ុប�ិតរ្ន ោ៉ងជិតស្និទ្រវាង្លកបធោ-
ជន ៍របស់រែឋា និងឯកជន។ ធៅក្នុងករណបី មយួចំនួន អធំពើហិងសាកតរូវបាន 
កបកពឹត្តធេើងធដ្យកងសន្តសុិែក្នុងនាមឲ្យកករុមហុ៊នឯកជន។

បំបិ្រសំក�ងកែោយតុលាការ

កងកម្ាងំសន្តិសុែ ទទួលបាននិទណ្ឌ ភាពចំធពារះការធកបើ   
កបាស់អធំពើហិងសារបស់អ្នកទាងំធនារះ  ចំដណកឯកបពន័្តុោការធៅដត
ជាអាវុ្ ធែើម្ បីធកបើកបាស់ក្នុងការបន្តការវាយកបហារ និងបំបិទសំធលង
អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សបដន្ថមធទៀត តាមរយៈការចាបែ់្ួន និងការ     
្្តនាទា ធទាសរ្ម នមូលដ្ឋា នកគបក់រន។់ ធៅឆ្្ន  ំ២០១៤ ចំនួនននអ្នកការ
ពារសិទ្ិមនុស្សដែលកតរូវបានចាបែ់្ួន និង�ុែំ្ួនបានធកើនធេើងពបី ១ 

ធៅែល់ ២១ នាក ់ ដែលធនរះបក្ហា ញជា្្មបីម្តងធទៀតននចរកិលក្ខណៈ 
នធោបាយរបស់កបពន្័តុោការកម្ពុជាធៅកគបជ់ានថ់្្ន ក។់

ក្នុងករណបី មយួចំនួន អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សកតរូវបានឃាត់
ែ្ួនធដ្យរ្ម នមូលដ្ឋា នកគបក់រន ់ ធែើម្ បីធ្វើការសាកសួរ ធហើយអ្នក 
ទាងំធនារះមនិអាចរចួែ្ួនបានធទ រហូតែល់ពួកធគបានកបគល់សមាភា រៈ 
របស់អ្នកទាងំធនារះ និងបានចុរះហត្ថធលខាធលើលិែិតសនយោថ្នឹងមនិ
ចូលរមួធៅក្នុងការតវ៉ាធទៀតធេើយ។ ក្នុងករណបី ធ្្សងធទៀត អ្នកការពារ
សិទ្ិមនុស្សកតរូវបាន�ុែំ្ួន ធដ្យមនិបានែឹងពបីការធចាទកបកានធ់ៅ
ធលើអ្នកទាងំធនារះ។ ចំធពារះករណបី ដែលបានធៅែល់តុោការ ចបាប ់  
និងនបីតិវ ិ្ បីដែលជាទម្ាបក់តរូវបានកចានធចាល  ធហើយជាញឹកញាបក់ារ
ែវរះខាតភស័្តុតាងទាងំកសរុង ធែើម្ បីរកំទការធចាទកបកានន់នបទធល្មើស 
បានបក្ហា ញឲ្យធ�ើញថ្ រ្ម នរបាងំណាមយួចធំពារះការសធកមចរបស់ 
តុោការឲ្យមានធទាសធនារះធទ។

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកំដហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤ ៩



ការធចាទកបកាន ់ ដែលកតរូវបានធកបើកបាស់ធៅធលើអ្នកការពារ
សិទ្ិមនុស្ស ដតងមានការដកបកបរួល ប៉ុដន្តលំនាទូំធៅ គឺការធកបើកបាស់ការ 
ធចាទកបកានដ់ែលមានអំធណាយ្លជាពិធសស សកមាបក់ាររធំោភ 
បំពានធដ្យការពិនយ័ រ្ម នភាពចបាស់ោស់ រ្ម នដែនកំណត ់ និង 
មានភាព្ងៃន់្ ងៃរ។ កសធែៀងធៅនឹងឆ្្ន មំុន ការធចាទកបកានដ់ែល 

ទាកទ់ងធៅនឹងបទបរហិារធករ ្តិ៍ ញុរះញង ់ និងធកជៀតដកជក ធៅក្នុងការ 
បំធពញមុែក្រសាធារណៈ បានបក្ហា ញថ្ការធចាទកបកានដ់បបធនរះ 
មានការធពញនិយមជាពិធសស ធៅក្នុងការធកបើកបាស់ធៅធលើអ្នក 
ការពារសិទ្ិមនុស្ស។១

អំណាចអង្គនីតិបញ្ញតិ អំណាចសា្ប័នទបតិបត្តិ 
និងអំណាចសា្ប័នតុលាការ ទតូវបានខបងខចកដាច់ពីគ្នា។

មាត្រា ៥១

អំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យ។ អំណាចតុលាការធានា 
រក្សាអនាគតិ និង ការពារសិទ្ិនសរីភាពរបសទ់បជាពលរដ្ឋ។

មាត្រ្រ ១២៨

រដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ

១ ការយលែ់ុសថនការវិវឌ្ឍន៍៖ ច្បាប់កម្ពុជាមួយចំនួនរំនលោភសិទិ្នសរីភាពក្នពុងការបនញ្ញមតិ, លីកាដូ, ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១, មាននូវ៖ http://www.licadho-cambodia.
org/reports.php?perm=162

ការវាយប្រារ និងគម្រ្រមកំហ្រងរាមខ្រត្ត  ២០១៣  ២០១៤  សរុប

បនាទា យមានជយ័ ២ ២ ៤

បាតែ់ំបង ១ ១ ២

កំពងច់ាម ២ ២

កំពងឆ់្្ន ងំ ១ ៤ ៥

កំពង់្ ំ ១ ២ ៣

កណា្ត ល ៤ ២ ៦

ធការះកុង ១ ១

កំពងស់្ពឺ ១ ១

កកធចរះ ២ ២

មណ្ឌ លគបីរ បី ២ ២

ឧត្តរមានជយ័ ៣ ៣

នបលិ៉ន ១ ១

ភ្នធំពញ ១២ ២២ ៣៤

កពរះវហិារ ៣ ៣

នកពដវង ១ ១

ធពា្ិ៍សាត់ ១ ១

រតនគបីរ បី ១ ១ ២

សាវ យធរៀង ២ ២

តាដកវ ២ ២

សរុប ២៤ ៥៣ ៧៧

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកដំហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤១០



សហគមនជ៍បីែធលើ តវ៉ាកបឆ្ងំការរធំោភែបី្្បី ធៅកសរុកដកសអំបិល ធែត្តធការះកុង

 

ការចាប់ែ្នួនសកម្មជនដីធ្ី
ននៅខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ អ្នកតំណាងបួននាក់ថនជនរង

នទគោះនដោយការរនំលោភយកដីធ្ី (នលោក នអោម សំអាត នលោក 
នអោម សំអី នលោក នពទជ សុធា និងនលោក ទួន ម៉ក់) 
ទតូវបាននគចាប់ែ្នួន និងនចោទទបកាន់ពីបទទងន្ានយកដីរដ្ឋ
នដោយែុសច្បាប់ និងទតូវបានឃុំែ្នួនននៅពន្នាគារនែត្តថប៉
លិន។

ការចាប់ែ្នួនននះបាននធវើន�ើងបនា្ប់ពីអ្នកតំណាងទាំង
បួននាក់បាននរៀបចំពលរដ្ឋក្នពុងភូមិចំនួនបួនន្្សងគ្នា (ភូមិ តម 
ណុប ភូម អ៊ូ កននៀ្ង នវៀ ភូមិ អន្ង់រក្សា និងភូមិ ភ្នំ នគៀន ប៉ា 
្ុល) នដើម្បីសរនសរលិែិតមួយនទៅសនម្តចនាយករដ្ឋមងន្តី     
នដើម្បីប្ឹងអំពីការបំ្ិ្ចបំ្ ្ាញ្្ះរបស់ពួកនគ ក្នពុងការប៉ុនប៉ង 
រំនលោភយកដីធ្ី។ សកម្មភាពននះមិននាំមកនូវដនំណោះទសាយ
ននោះនទ នហើយអភិបាលែណ្បានបន្តនចោទទបកាន់ទបឆាំងនឹង
អ្នកតំណាងទាំងបួនពីបទទងន្ានយកដីធ្ីនដោយែុសច្បាប់។ 
ពួកនគទតូវបាននដោះខលងឲ្យននៅនទកៅឃុំននៅថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្ដា 
ឆ្នាំ ២០១៤។



ប្រភ្រទការរំលោភបំពាន  ២០១៣  ២០១៤  សរុប

អ្នកដចឹកនាំសហគមន៍មូលដ្្រន ៣ ៦ ៩

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ការឃាតែ់្ួន និងចាបែ់្ួន ៣ ៣

បំពានធលើធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ - ហងិសា និងការចាបែ់្ួន ១ ១

ការគកមាមកំដហង - គកមាមកំដហងសម្ាប់ ២ ១ ៣

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ១ ១ ២

សមាជិកសហគមន៍មូលដ្្រន ១០ ១៥ ២៥

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ- ្្តនាទា ធទាសកពហ្មទណ្ឌ ២ ២

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ការឃាតែ់្ួន និងចាបែ់្ួន ៣ ៣

បំពានធលើធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ - ហងិសា និងការចាបែ់្ួន ៧ ៦ ១៣

ការគកមាមកំដហង - គកមាមកំដហងសម្ាប់ ១ ១

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ២ ១ ៣

ហិងសា - ការរធំោភបំពាន ១ ១ ២

ហិងសា - ការសម្ាប់ ១ ១

ត្បព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ៣ ៣ ៦

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ២ ១ ៣

ហិងសា - ការរធំោភបំពាន ១ ២ ៣

ត្ពះសង្រឃ ១ ៤ ៥

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ធ្្សងៗ ១ ១ ២

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ១ ១

បាតប់ងក់ារចិញ្ច ឹមជបីវតិ - ការែកតំដណង ២ ២

ត្កុមច្រមុះ ២ ៤ ៦

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ការឃាតែ់្ួន និងចាបែ់្ួន ២ ២

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ធ្្សងៗ ១ ១

បំពានធលើធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ - ហងិសា និងការចាបែ់្ួន ២ ១ ៣

ត្បធានអង្គការ ២ ២

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ធ្្សងៗ ១ ១

ការគកមាមកំដហង - ហងិសា ១ ១

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកដំហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤១២



បុគ្គលិកអង្គការ ២ ៦ ៨

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ការឃាតែ់្ួន និងចាបែ់្ួន ១ ២ ៣

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ១ ១ ២

ហិងសា - ការរធំោភបំពាន ៣ ៣

ម្រដចឹកនាំសហជីព   ៧  ៧

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ការឃាតែ់្ួន និងចាបែ់្ួន ៤ ៤

បំពានធលើធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ - ហងិសា និងការចាបែ់្ួន ១ ១

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ១ ១

ការគកមាមកំដហង - ហងិសា ១ ១

សមាជិកសហជីព ៣ ៦ ៩

រធំោភបំពានពបីអាជាញា ្រ - ការឃាតែ់្ួន និងចាបែ់្ួន ៥ ៥

បំពានធលើធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ - អហិងសា ១ ១

បំពានធលើធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ - ហងិសា និងការចាបែ់្ួន ១ ១

ការគកមាមកំដហង - ្្ូវចបាប់ ១ ១

ហិងសា - ការរធំោភបំពាន ១ ១

សរុប ២៤ ៥៣ ៧៧

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកំដហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤ ១៣



កម្មករធរាងចកកកាតធ់ែរតវ៉ាតធម្ើងកបាកស់ឈ្នួលសមរម្យ ដែ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣



ការតស៊ូ

ធទារះបបីជាមានការបសក្្ក បែខ្៍ាងំក្ារហូតែល់អាយុជបីវតិ ធៅ 
ធលើការធ្វើបាតុកម្ម អំធពើហិងសាធលើរាងកាយ និងការគកមាមកំដហង 
ធដ្យកបពន្័តុោការកពហ្មទណ្ឌ  អ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សបានបន្ត    
និងដ្មទាងំធ្វើការអំពាវនាវរបស់អ្នកទាងំធនារះកានដ់តខ្ាងំធេើង ធៅ 
ក្នុងអំេុងឆ្្ន  ំ ២០១៣ និងឆ្្ន  ំ ២០១៤ ធែើម្ បីឲ្យកម្ពុជាកានដ់តទទួល
បានយុត្តិ្ម ៌។

សកម្មជនែបី្្បី និងបរសិា្ថ នធៅទូទាងំកបធទសកម្ពុជាបាន 
បន្តការកបយុទ្កបឆ្ងំធែើម្ បីការពារភូមរិបស់អ្នកទាងំធនារះ ពបីកករុមអ្នក 
អភវិឌ្ឍន ៍ ដែលមានបំណងឈូសឆ្យែបី្្បី និងធ្វើការបធណ្ត ញ 
កបជាពលរែឋា ដែលសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាងំធនរះជាញឹកញាបគឺ់
ភា្ជ បជ់ាមយួកករុម និងបណា្ត ញធ្្សងធទៀត។ ការរ បីករាលដ្លននកូែកម្ម 
ធរាងចកកកាតធ់ែរ ធៅឆ្្ន  ំ២០១៣ និងឆ្្ន  ំ២០១៤ បាននាមំកនូវកករុម 
សកម្មជនការពារសិទ្ិមនុស្សមយួធ្្សងធទៀត ដែលកតរូវបានកំណត់
ធរលធៅធដ្យអាជាញា ្ររែឋា៖ ធមែឹកនាសំហជបីព។ ោ៉ងតិចណាស់ 

សមាជិកសហជបីព ១៦ នាក ់កតរូវបានទទួលរងធកររះធដ្យអំធពើហិងសា 
ការ�ុំឃាងំ ឬការចាបែ់្ួន ក្នុងអេុំងរយៈធពលពបីរឆ្្ន ធំែើម្ បីពយោោម
បពា្ឈបអ់្នកទាងំធនារះ មនិឲ្យធរៀបចំការអំពាវនាវឲ្យមានលក្ខែណ្ឌ ការ-
ក្រកបធសើរជាងមុន និងកបាកឈ់្នួលកានដ់តកបធសើរធនារះធទ។ ធមែឹកនា ំ
សហពន្័សហជបីពជាធកចើន ធៅដតមនិទានរ់ចួែួ្នពបីការធចាទកបកាន ់
កពហ្មទណ្ឌ របស់អ្នកទាងំធនារះ បនាទា បព់បីកពឹត្តិការណ៍ធៅធលើ្ូ្វធវង 
ធកសង។

ធទារះោ៉ងណា សហជបីពធៅដតមានការធប្តជាញា ចិត្តចធំពារះការ
តសូ៊របស់អ្នកទាងំធនារះ និងបន្តទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តធស្មើភាព 
សកមាបក់ម្មករកម្ពុជា។ បនាទា បព់បីការចាបែ់្ួនអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស 
និងកម្មករ ២៣ នាក ់ក្នុងអំេុងធពលននការបសក្្ក បហិងសាធលើ ការធ្វើ 
កូែកម្មរបស់កម្មករធរាងចកកកាតធ់ែរ ធៅដែ មករា ឆ្្ន  ំ ២០១៤ អ្នក 
ការពារសិទ្ិមនុស្សមកពបីសហគមន ៍ និងសហជបីពរបស់អ្នកទាងំធនារះ 
រមួរ្ន ធៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការធដ្រះដលងពួកធគម្តងធហើយ ម្តង 
ធទៀត ធដ្យធ្វើការទបទ់ល់នឹងការបសក្្ក បធដ្យហងិសា កែូ៏ចជាការ�ុំ 
ែ្ួនធដ្យមនិកតឹមកតរូវអ្នកតវ៉ាទាងំធនារះ។

កពរះសង្ឃ និងសកម្មជនចូលរមួអបអរទិវាបរសិា្ថ នអន្តរជាតិ

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកំដហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤ ១៥



អនុសាសនន៍ានា

អង្គការលបីកាែូសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា សូមធមតា្ត ទទួលយកជំហានែូចខាងធកកាម ធែើម្ បីធ្វើឲ្យសា្ថ នភាពអ្នកការពារ 
សិទ្ិមនុស្សកានដ់តកបធសើរធេើង៖

►►► ធ្វើការធសើុបអធង្កតជាបនាទា ន ់ធដ្យហ្មតច់ត ់និងមនិលំធអៀង ធៅធលើការគកមាមកំដហង និងការវាយកបហារធៅធលើអ្នកការពារ 
សិទ្ិមនុស្ស និងអនុញ្ញា តឲ្យមានការកាតធ់ទាសជនធល្មើសឲ្យបានធពញធលញកសបធៅតាមចបាប។់

►►► បពា្ឈបក់ារបសក្្ក បធដ្យរ្ម នែបីកាកតឹមកតរូវធៅធលើកបជាពលរែឋាដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ិធសរ បីភាពននការជួបកបជំុ និងការបធញ្ចញ 
មតិធដ្យអហិងសា។ បញ្ឈបក់ារធកបើកបាស់កម្ាងំរបស់កងកម្ាងំសន្តិសុែ កបឆ្ងំនឹងការធ្វើបាតុកម្ម និងកូែកម្មអហិងសា។

►►►ធានាការពារឲ្យបានកតឹមកតរូវសកមាបក់ារក្រអ្នកកាដសត។ ធានាឲ្យបានថ្ចបាបស់្តបីពបីសារពត័ម៌ាន កតរូវបានយកមកធកបើកបាស់ 
ធៅក្នុងធរឿងក្បីតុោការដែលពាកព់ន័្នឹងអ្នកកាដសត ធៅក្នុងធរលបំណងធែើម្ បីធលើកកម្ពស់ការធានារែឋា្ម្មនុញញាកម្ពុជាស្បីពបី 
ធសរ បីភាពននការបធញ្ច ញមតិ។

►►►ធ្វើវធិសា្នកម្មកកមកពហ្មទណ្ឌ ធែើម្ បីធានាថ្ ចបាបធ់នរះធររពរែឋា្ម្មនុញញា របស់កពរះរាជាណាចកកកម្ពុជា និងកាតពវកិច្ចពាកព់ន្័ 
ធៅនិងសន្ិសញ្ញា អន្តរជាតិស្តបីពបីសិទ្ិមនុស្ស ដែលកម្ពុជាបាន្្តល់សចា្ច បន័។ ជាពិធសស បទប្ញញាត្តទូិលំទូោយនិងមនិចបាស់
ោស់ ែូចជាបទប្ញញាត្តិស្បីពបីការញុរះញង ់ និងបទប្ញញាត្តិទាងំអស់ ដែលបរ៉ះពាល់ែល់ធសរ បីភាពននការបធញ្ច ញមតិ ែូចជាការ 
បរហិាធករ ្តិ៍ និងការកបមា្ គួរដតកតរូវបានដកសកមរួល ធែើម្ បីធានាថ្បទបញញាត្តិធនរះមនិបានធ្វើឲ្យរខំានែល់សិទ្ិធសរ បីភាពននការ 
បធញ្ចញមតិ និងមនិអនុញ្ញា តឲ្យមានការចាបែ់្ួនមនិកតឹមកតរូវធលើអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស។

►►►ដកសកមរួលចបាបស់្តបីពបីការធ្វើបាតុកម្មអហិងសា ធែើម្ បីធានាថ្មាកតារបស់ចបាបធ់នារះធលើកកម្ពស់រែឋា្ម្មនុញញាកម្ពុជា ធៅក្នុង  
លក្ខែណ្ឌ ននធសរ បីភាពការជួបកបជំុរ្ន  ជាពិធសសគឺមាកតាទាងំឡាយដែលតកមរូវឲ្យធសទាើរដតធរៀងរាល់ការជួបជុំជាសាធារណៈកតរូវការ 
ទទួលការអនុញ្ញា តជាមុនពបីអាជាញា ្រ។ ្្តល់ធរលការណ៍ដណនាចំបាស់ោស់ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យមានធសរ បីភាពក្នុងការជួបជំុ និង 
ការបធញ្ច ញមតិ។

►►►អនុវត្តអនុសាសនដ៍ែលធ្វើធេើងធដ្យ អ្នករាយការណ៍ពិធសសរបស់អង្គការសហកបជាជាតិស្តបីពបីសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា 
ដែលទាកទ់ងធៅនឹងការពកងឹងនបីតិរែឋា និងសា្ថ បន័តុោការ។ ទាងំធនរះគួរដតរមួបញ្ចូ លទាងំការចាតវ់ធិានការដែលមានកបសិទ្ិភាព 
ក្នុងការពកងឹងឯករាជ្យភាព និងភាពមនិលធមអៀងននកបពន័្តុោការ។ អំពាវនាវឲ្យកបពន័្តុោការធ្វើការធលើកកម្ពស់ឯករាជ្យភាព 
របស់ែ្ួនធៅក្នុងករណបី ទាងំអស់  ជាពិធសសធៅក្នុងករណបី ទាងំឡាយដែលពាកព់ន័្នឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្ស។

ការវាយកបហារ និងការគកមាមកដំហងកបឆ្ងំនឹងអ្នកការពារសិទ្ិមនុស្សធៅកម្ពុជា ២០១៣-២០១៤ ១៦



១៧ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

ឧ្រសម្ព័ន្ធ១: អ្នកការពារសទ្ធមិនុស្សនៅកម្ុជា (២០១៣ - ២០១៤)

១ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ BM006THI13។

២ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ BM007THI13។

៣ម៉ម គន្ធា ,  “�ហជី ពបាន និយាយថា�មាជិករប�់ខ្លួនតតរូវបានសគវាយដំជាសលើកទីពីរ”, ថ្ងៃទី២៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៣, 25 February 2013, http://www.phnompenhpost.com/national/

union-says-members-beaten-second-time

៤ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP023THI13។

 ថ្ងៃទី៤ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៣ អ្នកកាហសតបតរូវបានគបរាមកំហែងនៅនេលរាយការណ៍អំេីអំនេើេុករលួយ១

 ករណីទី១ ឃុំ អូរ្រីជាន ់បសរុកអូរនបរៅ នែត្ត្រន្ទា យរានជព័យ
	 (សូមមមើលករណីទី២)	 ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• នោក សីុម នែៀម ហែលជាអ្នកកាហសតថនសារេព័តរ៌ានរាតុភូម ិបានទទួលរង ការគបរាម
កំហែងតាមរយៈទូរសព័េទាថានឹងសរាលា ្រន់ោក នែើយបតរូវបានគបរាមកំហែងនោយស្នងការ 
រងនគរបាលនែត្ត្រន្ទា យរានជព័យ នោក អ៊ុក ហកវរតនៈ ថានឹង្រ្តឹងនោកេី្រទ្ររហិានករ ្តិ៍។ 
ការគបរាមកំហែងននះ បាននកើតន�ើង្រន្ទា ្រេ់ី នោ កបាននេញផ្សាយនូវអត្ថ្រទមយួ 
ហែលបាននលើកន�ើងះថា តុោការនែត្ត បាន ទា មទារសំណូកេំនួន ២.០០០ ែុោលា រ 
េីអ្នកភូមអិូរ្ីរជានជ់ានបេើនន្ក ់នែើម្ ីន្វើការវាស់ែីរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ។

 ថ្ងៃទី១៥ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៣ អ្នកភូមបិតរូវបានគបរាមកំហែងនៅនេលហែលបានរាយការណ៍បបា្រអ់្នកកាហសត  អំេីអំនេើ 

  េុ ករលួយរ្រស់តុោការ២

 ករណីទី២ ឃុំអូរ្រីជាន ់បសរុកអូរនបរៅ នែត្ត្រន្ទា យរានជព័យ
 (សូមមមើលករណីទី១)  ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• នោក នញឿក សុធា ជាអ្នកភូមរិា្ន កហ់ែលបានរាយការណ៍ជូននៅកានអ់្នកកាហសត រាតុភូម ិ
អំេីការទាមទារសំណូកបបាកេ់ំនួន ២.០០០ ែុោលា រ រ្រស់តុោការនែត្ត ្រន្ទា យរានជព័យ 
កប៏តរូវបានគបរាមកំហែងនោយស្នងការរងនគរបាលនែត្ត  ្រន្ទា យរានជព័យ នោក អ៊ុក 
ហកវរតនៈ ថានឹង្រ្តងឹនោកេី្រទ្ររហិានករ ្តិ៍ផ្ងហែរ។

 ថ្ងៃទី២១ ហែកុម្ៈ ឆា្ន ២ំ០១៣ សរាជិកសែជីេជានបេើនន្ក ់បតរូវបានរនំោភ្រំពាន៣

 ករណីទី ៣ បសរុកសាអា ង នែត្តកណ្្ត ល
 (សូមមមើលករណីទី៦,៨)  អំម�ើែិងសា/ការរមំោភបំពាន

• កម្មករេំនួនបបាេំីន្ក ់ហែលជាសរាជិកសែជីេ CCAWDU បតរូវបានវាយែំ នោយែំ្រង 
្រំេងទី់្រ និងែំុ្្ម នោយមនុស្សេំនួន ២០ន្ក ់ ហែលបតរូវបាន ជួលនោយនរាងេបកអុីហាគា
ហមន។ នែតុកាណ៍បាននកើតន�ើងនៅនេលហែលកម្មករ ទាងំនន្ះ កំេុងន្វើែំនណើ របត�្រម់ក 
ផ្ទាះ ្រន្ទា ្រេ់ីបានន្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យ ទទួលយក កម្មករទាងំ ៤១ន្ក ់ ហែលបតរូវបាន 
្រញ្ឈ្រេ់ីការងារនៅនេលេយា- យាម្រនងកើតជាសែជីេក្នុងឆា្ន ២ំ០០៧ មកន្វើការងារវញិ។ 

 ថ្ងៃទី២២ ហែកុម្ៈ ឆា្ន ២ំ០១៣ អ្នកកាហសតបតរូវបានគបរាមកំហែងនៅនេលនេញផ្សាយអត្ថ្រទអំេីការកូែកម្ម៤

 ករណីទី៤ សងាក តផ់្សារចាស់ ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
   អំម�ើែិងសា/ការរមំោភបំពាន

• អ្នកកាហសតសារេព័តរ៌ានវទិ្យសុនមលាងប្រជា្ិ្រនតយ្យ នោក តាត ឧត្តម បតរូវបានមនុស្សមនិ
សាគា ល់អត្តសញ្ញា ណេីរន្ករ់នំោភ្ំរពាន នៅនេលហែលអ្នកទាងំេីរបាន្រុកម៉ូតូរ្រស់ 
នោកនោយនេតន្។ ការរនំោភ្រំពានននះ រានទាកទ់ងនឹង អត្ថ្រទសារេព័តរ៌ានមយួ 
ហែល នោកបាននេញផ្សាយអំេីការន្វើកូែកម្មនរាង េបកឃីងហសលាន។



17ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ១៨

៥ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ KN008THI13។ �ូមសមើលផ្្ដដរនូវរបាយការណ៍អ្្គការលីកាដូ “ការវាយតបហារ និ្ការគតមាមកំដហ្មកសលើអនាកការ

ពារ�ិទិធាមនុ�្សសៅកម្ុជា៖២០១០-២០១២” សេញផ្សាយដខធនាូ ឆ្នា ំ២០១២, ករណីទី៧៣។

៦ Shane Worrell និ្ ស�ៀ្ �ុខា “�កម្មជនបរសទ�តតរូវបានឃំុខ្លួន”, កាដ�តភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី៦ ដខមិន្ ឆ្នា ំ២០១៣, http://www.phnompenhpost.com/national/foreign-activists-detained

៧ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ BB020DT13។

៨ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP031AK13។

 ថ្ងៃទី២៨ ហែកុម្ៈ ឆា្ន ២ំ០១៣ អ្នកកាហសតបតរូវបាននកាះនៅេូលក្នុងតុោការ៥

 ករណីទី៥ ឃុំកំេងប់េះគគីរ បសរុក្ររ្ិរូរណ៍ នែត្តកំេងឆ់ា្ន ងំ
  	ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• នោក នូ េព័នទា ជាអ្នកកាហសតសារេព័តរ៌ានហែ្មរសា្ថ ្រន្សុភព័ណ្ឌ  បតរូវបានសាោែំ្រូង នែត្ត កំេង ់
ឆា្ន ងំ នកាះនៅសាកសួរពាកេ់ព័ន្ធនឹងពាក្យ្រណ្តឹ ងេី្រទ្ររហិានករ ្តិ៍   ហែលបតរូវ  បាន ្រ្តឹងនោយប្រធាន 
នគរបា លឃុំកំេងគ់គីរ នោក ប៉ាង ភូមហិសន ្រន្ទា ្រេ់ី នោ ក នូ  េព័នទា   បា ន រាយការណ៍ អេីំ ការ 
ពាកេ់ព័ន្ធ រ្រស់ប្រធាននគរបាលនន្ះជាមយួនឹងការរនំោភ យកែី្លាី។ 

 ថ្ងៃទី៥ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៣ អ្នកកាហសតបតរូវបាននកាះនៅេូលក្នុងតុោការ៦

 ករណីទី៦  នែត្តកណ្្ត ល
 (សូមមមើលករណីទី	៣,៨)  ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សកម្មជន្ររនទសេំនួន ៥ន្ក ់មកេីបករុមសិទិ្ធកម្មករថនយុទ្ធន្ការសំនលៀក្រំពាក ់សាអា ត (Clean 
Clothes Campaign) បតរូវបានចា្រែ់លាួននៅនបរៅនរាងេបក អុីហាគា ហមន ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះបាន 
និយាយ នៅកានក់ម្មករជានបេើនហែលកំេុងន្វើកូែកម្ម។ 

• នគរបាលបានអះអាងថាសកម្មជនទាងំនន្ះ បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយសារមនិបាន ្រងាហា ញលិែិត 
ឆលាងហែន ហែលននះជានែតុផ្លមយួហែលហតងហតនលើកមកនៅនេលឃាតែ់លាួនសកម្មជន្ររនទស។ 
អ្នកទាងំនន្ះបតរូវបាននោះហលងវញិ្រន្ទា ្រេ់ីបានឃាតែ់លាួនអស់រយៈនេល ៦នរ៉ាង។

 ថ្ងៃទី១១ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៣ អ្នកតំណ្ងអ្នកភូមបិានទទួលរងការគបរាមកំហែងថានឹងបតរូវនគសរាលា ្រ៧់

 ករណីទី៧  ឃុំតាសាញ់ បសរុកសំ�ូត នែត្តបាតែ់ំ្រង
  	ការគម្រាមកំហែង/គម្រាមកំហែងថានឹងម្តរូវមគសរ្ាប់

• នោក នែង សុរាលី អ្នកតំណ្ងភូមអិូរសងៃួត បានទទួលការគបរាមកំហែងថានឹង សរាលា ្រេី់នម 
នគរបាលបសរុកនោក ឈន នផ្ង និងនមនគរបាលឃំុ នោក ហែម សារុ ំ នែើយ និងមនុស្ស េីរ 
ន្កន់ផ្្សងនទៀត។ នែតុការណ៍ននះ បាននកើតន�ើង្រន្ទា ្រេ់ីនោក សុរាលី បាននិយាយនៅកាន ់
វទិ្យ ុអាសីុនសរអីំេីរន្រៀ្រហែលអាជាញា ្រក្នុងតំ្រនឲ់្យអ្នកភូមិ  ្រងប់បាកស់បរា្រក់ារវាស់ហវងែីហែលបតរូវ
បានន្វើន�ើងនោយសិស្សតិស្មព័បគេិត្ត។

 ថ្ងៃទី១១ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៣ សរាជិកសែជីេ CCAWDAU េំនួន្រនួន្ក ់បតរូវបាននគវាយែំយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ8

 ករណីទី៨ ឃុំសាវ យរលំំ បសរុកសាអា ង នែត្តកណ្្ត ល
 (សូមមមើលករណីទី	៣,៦) 	អំម�ើែិងសា/ការរមំោភបំពាន

• សរាជិកសែជីេ CCAWDAU េំនួន្រនួន្ក ់ បតរូវបាននគវាយែំរែូតែល់សនលា្រ ់នោយែំ្រង 
នឈើ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះចាកនេញេីការតវ៉ាមយួហែលបតរូវបានន្វើ ន�ើងនោយកម្មករេំនួន២០០ 
ន្កថ់ននរាងេបកអុីហាគា ហមន។ 

• អ្នកទាងំ្រនួ បានមកឃាលា នំមើលការតវ៉ា និងផ្្តល់េព័តរ៌ានែល់កម្មករទាងំនន្ះនូវសិទិ្ធ រ្រស់ អ្នកទាងំ
នន្ះនោយនយាងតាមេបា្រក់ារងាររ្រស់កម្ុជា។ អ្នកវាយប្រហារ រាន េំនួន ១០ន្ក ់មកេីសែ
ជីេនផ្្សងនទៀតហែលគាបំទរាជរោឋា ភបិាល និងបតរូវបានែឹកន្នំោយជំនួយការអ្នកបគ្រប់គងនរាង េបក 
អុីហាគា ហមន។



១៩ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៩ ស�េក្តីតបកា�ព័ត៌មានរប�់មជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា  “សាលាដំបូ្សខត្តកំព្់ធំសកាះសៅ�កម្មជន�ហគមន៍តំបន់ថតពឡ្់េំនលួន ៩ន្ក់ មកពីស�រុក�ណ្្ត ន់ មកសាក�លួរសៅថ្ងៃទី១៤ 

ដខមិន្ ឆ្នា ំ២០១៣”, , http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=35&id=5

១០ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍រប�់អ្្គការ លីកាដូ៖ “អំសពើហិ្សាសៅដតសកើតមានកាន់ដតខំ្ា្ ចំាបាេ់តតរូវរកដំសណ្ះសសាយ េំសពាះជសម្ាះដីធ្ីកនាុ្រាជធានីភនាំសពញ” សេញផ្សាយថ្ងៃទី១៣ ដខកកកេដា ឆ្នា ំ២០១៣,  

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=316

១១ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PS016THI13។

 ថ្ងៃទី១៣ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៣ សកម្មជនតំ្រនថ់បេ�ងជ់ានបេើនន្ក ់បតរូវបានតុោការនកាះនៅ៩

 ករណីទី៩ ឃុំអូរសលាឹកថបគ បសរុកសណ្្ត ន ់នែត្តកំេង់្ ំ
  ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• សកម្មជនថបេនឈើេំនួន ៩ន្ក ់ នោក ឈាង វទុ្ធ ី នោកបេំ សុយ នោកនែៀន ថែ នោកនៅ 
ែន នោករាស វន នោករាស នគៀង នោកនរ៉ា ធា នោកនួន នកន និងនោកែួង ឆាយ បតរូវ 
បាន សាោែំ្រូងនែត្តកំេង់្ ំនកាះនៅសាកសួរ។ ែីកានកាះ នន្ះ ពាកេ់ព័ន្ធនឹងពាក្យ្រណ្តឹ ងហែល 
បតរូវ បានន្វើន�ើងនោយអ្នកបសី អុល រោឋា  ជារាចា ស់ែីរា្ន កហ់ែលរានទំន្កទ់ំនងលអាជាមយួ អាជាញា ្រ 
្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះបានេយាយាមរារាងំអ្នកបសីេីការឈូសឆាយែីថបេកាលេីឆា្ន  ំ២០១១។ 

 ថ្ងៃទី១៣ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៣ សកម្មជនតំ្រន្់រឹងកក ់បតរូវបានវាយែំនោយកងរាជអាវុ្ ែត្ថ១០

 ករណីទី១០  សងាក តេ់តុមុែ ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការរមំោភបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កាលេីថ្ងៃទី១៣ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៣ បករុមអ្នកតវ៉ាអែិងសាមយួបករុមមកេីតំ្រន្់រឹងកក ់ បតរូវ បាន 
្រំហ្រក នោយែិងសានោយកងសន្តិសុែេបមរុះមយួបករុម  នៅេរាងៃ យហត ១០០ ហមប៉ត េី នគែោឋា ន 
សនម្តេ  ន្យករែឋាមនន្តី នៅកណ្្ត លរាជធានីភ្ននំេញ។  ជាលទ្ធផ្ល ថនការ្រនងាក ្រ អ្នកតវ៉ាេំនួន ៦ 
ន្ក ់បតរូវបានរងរ្រសួយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ រមួរាននោក លួស សាែន សាវ មរី្រស់សកម្មជន ្រឹងកកហ់ែល
បតរូ វ បានជា្រឃុ់ំអ្នកបសី នយ៉ាម ្រុបាផា  នោយន្្មញរ្រស់នោកមយួេំនួន បានបាកន់ៅនេលនោក 
បតរូ វបានកងសន្តិសុែេំនួន ១០ ន្ក ់ ចា្រន់ោក។ នស្តីរា្ន កន់ឈា្ម ះ ញឹក សុផាត បានបាកថ់ែ 
រឯីនោកយាយ ហងត៉ ឃុន អាយុ៧០ឆា្ន  ំបានសនលា្រប់ាតស់ា្ម រតី។

 ថ្ងៃទី២ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ សកម្មជនែី្លាីទទួលការគបរាមកំហែងថានឹងបតរូវនគសរាលា ្រ១់១

 ករណីទី១១ ឃុំ្្មោ បសរុកវាលហវង នែត្តនពា្ិ៍សាត់
   ការគម្រាមកំហែង/គម្រាមកំហែងថានឹងម្តរូវមគសរ្ាប់

• នោក នជឿម បសី ជាសកម្មជនែី្លាី បានទទួលការគបរាមកំហែងថានឹងសរាលា ្រេ់ីមនុស្ស ហែលរាន
អាវុ្ េីរន្កម់និសាគា ល់អត្តសញ្ញា ណ។ នៅនេលហែលនោកបត�្រម់កេីសិកាខា សាោរ្រស់ 
អងគាការ អាែែុកស្តីេីការរនំោភែី្លាី រានមនុស្សេីរន្ កន់ែើរមករក នោក នែើយបានបាញ់នៅ 
នលើនមឃ និងបបា្រន់ោកថានោក និងបគរួសាររ្រស់នោក នឹងបតរូវបាននគសរាលា ្រ ់ប្រសិនន្រើនោក
េូលរមួក្នុងការតវ៉ាណ្មយួ។ 

• នមភូមរិ្រស់នោក បាន្រែិនស្នោយនមភូមនិន្ះមនិបានែឹងអេីំករណីននះនទ  ្រ៉ហុន្តនគរបាល 
បសរុក យល់បេមន្វើការនស៊ើ្រអនងកត្រហន្ថម។

 ថ្ងៃទី១៤ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ ្រុគគាលិកអងគាការអាែែុក បតរូវបានអាជាញា ្រន្វើការនស៊ើ្រអនងកតនោយមនិបតឹមបតរូវ១២

 ករណីទី១២  នែត្តកណ្្ត ល
  	ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• អ្នកសបម្រសបមរួលអងគាការអាែែុកប្រចានំែត្តរតនគិរ ី នោក ឆាយ ្ី បតរូវបានអាជាញា ្រនែត្តនសើុ្រ
អនងកតពាកេ់ព័ន្ធនឹងករណីញុះញងឲ់្យរានេលន្ប្រឆាងំរាជរោឋា ភបិាល ្រន្ទា ្រ ់េីនោកបាន នស្នើនៅ
អ្នកភូមជិនជាតិនែើមភាគតិេចារាយថា អ្នកទាងំនន្ះអាេ នប្រើបបាស់ការតវ៉ាអែិងសា ជា មន្យាបាយ 
ឲ្យរាជរោឋា ភបិាលនោះបសាយជនរាលា ះែី្លាីរ្រស់ អ្នកទាងំនន្ះ។ 

• ការនសើុ្រអនងកត បតរូវបានន្រើកនទាះ្រីជាការេិតការតវ៉ាអែិងសា បតរូវបានហេងនៅក្នុង រាបតា ៤១ ថន 
រែឋា្ម្មនុញញា ប្រនទសកម្ុជាកន៏ោយ។ អាជាញា ្របាន្ិរទការនសើុ្រអនងកតនៅ មយួសបា្ត ែ៍នបកាយ។



19ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ២០

១២ ផាក ស�្លី “ករណីតបឆំ្្នឹ្បុគ្គលិកអ ្្គ ការមិនដមនរដាឋា ភិបាល  តតរូវបានសលើកសចាល”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី១៤ ដខសមសា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.phnompenhpost.com/national/

case-against-ngo-worker-dropped

១៣ ឃលួត �ុភ័កក្តេរយិា,  “ស�្តី និ្នគរបាលប៉ះទ្្គិេគ្នា ពាក់ព័នធានឹ្ការតវ៉ាសរឿ្ដីធ្ី”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី២៣ ដខសមសា ឆ្នា ំ២០១៣,  http://www.phnompenhpost.com/national/

women-cops-clash-land-protest

១៤ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP049THI13។

 ថ្ងៃទី២២ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ ការតវ៉ារ្រស់សកម្មជនែី្លាីបតរូវបានរារាងំ១៣

 ករណីទី១៣  រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• សកម្មជនែី្លាីជានបេើន បតរូវបានរារាងំ និងន្រៀតន្រៀននោយមនន្តីនគរបាលេំនួន ២០០ ន្ក ់ នៅ 
នេល ហែលអ្នកទាងំនន្ះតវ៉ានៅមុែទីសា្ន កក់ារគណ្រក្សប្រជាជនកម្ុជា។ នៅ នេលហែលនគរ 
បាល េយាយាមបបា្រន់ៅអ្នកតវ៉ាឲ្យ្រំហ្រកគា្ន  មនន្តីរា្ន កប់ានេយាយាមសាទា ្រនស្តីជាសកម្មជនែី្លាី 
តំ្រន ់្រឹងកករ់ា្ន កអ់្នកន្ង ្រូ ឆវ។ី

 ថ្ងៃទី២៥ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ កងរាជអាវុ្ ែត្ថ្រងខាំឲ្យបេះសង្ឃសកម្មជននេញេីវត្ត1៤

 ករណីទី១៤  ឃុំោវ ស បសរុកោវ ឯម នែត្តកណ្្ត ល
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/ម្សេងៗ

• បេះនតជគុណ ស៊ន មុន បេះសង្ឃមយួអងគាហែលបតរូវបាននគែឹងថាបេះអងគាេូលរមួក្នុង ការនលើកន�ើង 
េី្រញ្ហា សងគាម បតរូវបានកងរាជអាវុ្ ែត្ថប្ររាណ ៥០ន្ក ់្រងខាំឲ្យចាក នេញ េីវត្តោវ ស។ នមគណ 
សង្ឃបសរុក បានរារាងំបេះអងគា នោយមនិឲ្យបត�្រម់កវត្ត បេះអងគាវញិនទ។

 ថ្ងៃទី២៥ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ ការនែើរក្នួរ្រស់សកម្មជនែី្លាី បតរូវបានរារាងំនោយែិងសា១៥

 ករណីទី១៥  រាជធានីភ្ននំេញ
   ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• អ្នកតំណ្ងសែគមន្៍រុរកីីឡា អ្នកបសី នអៀម នលៀងនសង និងេលរែឋារស់នៅតំ្រន ់្រឹងកក ់និង្ុររ ី
កីឡា បតរូវបានរារាងំនោយែិងសាេីបករុមនគរបាល និងកងរាជអាវុ្ ែត្ថ ប្ររាណ ២០០ន្ក ់ហែល 
ប្រោ្រន់ោយែំ្រង និងហែល្រនងាក ្របាតុកម្ម នោយមនិឲ្យោកញ់ត្តិនៅកានទី់សា្ន ក ់ការ គណ ្រក្ស 
ប្រជាជនកម្ុជានន្ះនទ។

 ថ្ងៃទី២៦ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៣ នម្រញ្ជា ការកងទព័េ បានគបរាមកំហែងនមភូមិ១៦

 ករណីទី១៦  ឃុំតាងួន បសរុក្រូទុមសាគរ នែត្តនកាះកុង
  	ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• នោក ផាន ់នអង អតីតនមភូមតិាងួន បតរូវបានគបរាមកំហែងថានឹងចា្រែ់លាួន និងឃុំែលាួន នៅនេល 
ហែល នោកបានរារាងំការវាស់ហវងែីហែលបតរូវបានន្វើន�ើនោយ្រុគគាលិករ្រស់ បករុមែុ៊ន Union 
Development Group (UDG)។ ការគបរាមកំហែង បតរូវបានន្វើន�ើងនោយអ្នកឈរកាងឲ្យបករុម
ែុ៊ន  ហែលបតរូវបានអមែំនណើ រនោយទាហានពាកស់ព័ក្តផាក យមយួ រា្ន ក ់ និងមនុស្សេំនួន ៦ន្ក ់
នផ្្សង នទៀតហែលប្រោ្រន់ោយអាវុ្ ។

 ថ្ងៃទី១៤ ហែមិ្ ុន្ ឆា្ន ២ំ០១៣ សកម្មជនែី្លាីតំ្រន្់រឹងកក ់៤ន្ក ់បតរូវបានវាយឲ្យសនលា្រ១់៧

 ករណីទី១៧  សងាក តប់សះេក ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• បករុមអ្នកតវ៉ាមយួបករុមហែលរានសរាជិក ៦០ន្ក ់មកេីត្ំរន្់រឹងកក ់ បតរូវបានវាយែំយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ
នោយកងសន្តិសុែមយួបករុម  នៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះប្រមូលផ្្តុ ំគា្ន នៅសួនេបារសាធារណៈ  
នៅមុែ នគែោឋា នរ្រស់សនម្តេន្យករែឋាមនន្តី។    អ្នកតវ៉ាទាងំនន្ះ បានប្រមូលផ្្តុ ំគា្ន នែើម្ ីទាមទារឲ្យ 
នោះហលងអ្នកបសី នយ៉ាម ្រុបាផា  អ្នកែឹកន្ំរា្ន កក់្នុង សែគមន ៍នែើម្បី្រឆាងំនឹងការរនំោភយកែី្លាី 
នែើយជាអ្នកបតរូវបានតុោការផ្្តន្ទា  នទាស ឲ្យជា្រេ់ន្ធន្គារេំនួន្ីរឆា្ន កំាលេីហែ្្នូ ឆា្ន ២ំ០១២។ 



២១ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

១៥ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP048OFEA13។

១៦ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ KK019THI13។

១៧ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP075PA13។

១៨ Shane Worrell និ្ឃលួត �ុភ័កក្តេរយិា, “ការតវ៉ារប�់បុគ្គលិកតករុមហុ៊នណ្ហា្គ សវ ើលបានបញ្ច ប់សដាយហិ្សា”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី១៩ ដខមិ្ុន្ ឆ្នា ំ២០១៣, http://www.phnompenhpost.com/na-

tional/nagaworld-strike-ends-force។

• កងនគរបាល នគរបាល្រនងាក ្របាតុកម្ម និងសន្តិសុែែណ្ឌ ប្ររាណេី ៦០ នៅ៨០ន្ក ់ បាន 
នប្រើបបាស់ហែល និងករាលា ងំបាយនែើម្រីញុអ្នកតវ៉ា្យនបកាយរែូតែល់អគារមជ្ឈមណ្ឌ ល ែុងកុង 
ប្ររាណ៥០០ហមប៉ត។

• ជាលទ្ធផ្លថនការ្រនងាក ្រននះ អ្នកតវ៉ាេំនួន ៦ន្ក ់បានរងរ្រសួយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ រមួរាននោក លួស 
សាែន សាវ មរី្រស់អ្នកបសី នយ៉ាម ្រុបាផា  ហែលនោកបានបាកន់្្មញនៅនេលហែលនោកបតរូវបាន 
កងសន្តិសុែប្ររាណ ១០ន្ក ់ ចា្ររ់្ូរនោក។ នស្តីរា្ន កន់ឈា្ម ះ ញឹក សុផាត បានបាកថ់ែ 
នែើយនោកយាយ ហងត៉ ឃុន ហែលរានអាយុ ៧០ឆា្ន  ំបានសនលា្រប់ាតស់ា្ម រតី។

• យ៉ាងតិេណ្ស់រានមនុស្សេំនួន ៣ន្ក ់បតរូវបានឃាតែ់លាួន្រនណ្្ត ះអាសន្ននោយអាជាញា ្រ។

 ថ្ងៃទី១៩ ហែមិ្ ុន្ ឆា្ន ២ំ០១៣ កងសន្តសុិែឯកជន ឃាតែ់លាួនអ្នកន្វើកូែកម្ម១៨

 ករណីទី១៨  រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងសន្តសុិែឯកជន ហែលរានកងរាជអាវុ្ ែត្ថ និងនគរបាល្រនងាក ្របាតុកម្មនៅខាងនបកាយ 
បាន្រំហ្រកនោយែិងសានលើការន្វើកូែកម្មអែិងសារ្រស់្ុរគគាលិកកាសីុណូ ណ្ហាគា នវ ើល។ 

• កងសន្តសុិែបានឃាតែ់លាួនមនុស្សេំនួន ១៩ន្ក ់ ហែលរមួទាងំនមែឹកន្សំែជីេ និង្រុគគាលិក 
ហែលមនិនគារេតាម្រទ្រញ្ជា ឲ្យ្រំហ្រក។ ្រុគគាលិកជានបេើន បានតវ៉ានែើម្ទីាមទារតំន�ើងបបាក ់
ឈ្នួល អ្រ្្រររាេំនួន ១៥០ ែុោលា រអានមរកិក្នុងមយួហែ។

 ថ្ងៃទី១៩ ហែកកកោ ឆា្ន ២ំ០១៣ ការតវ៉ារ្រស់សែគមន្៍រឹងកក ់បតរូវបានរនំោភ្រំពាននោយនគរបាល១៩

 ករណីទី១៩  រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• េលរែឋានៅក្នុងសែគមន្៍រឹងកកេ់ំនួន ៣០ន្ក ់បតរូវបានរនំោភ្រំពាននោយនគរបាល នៅនេល
ហែលអ្នកទាងំនន្ះកំេុងតវ៉ានៅមុែបេះ្ររមរាជវាងំ នោយេយាយាមោកញ់ត្តិថាវ យសនម្តេហម ៉នែើម្ ី
ន្វើបេះរាជអន្តរាគមនន៍ៅក្នុងករណីរ្រស់អ្នកបសីនយ៉ាម ្រុបាផា ។

• នៅនេលហែលអ្នកតវ៉ាបានមកែល់មុែបេះ្ររមរាជវាងំ នគរបាល និងនគរបាល្រនងាក ្របាតុកម្ម 
ប្ររាណ ៦០ន្ក ់ បានេយាយាមទាញយក្រោរ្ូរអ្នកបសី នយ៉ាម ្រុបាផា  ហែលអ្នកតវ៉ាកំេុងកាន ់
ហែល ននះន្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាមយួេំនួនយកសារងុរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ តវ៉ាជំទាស់នឹងនគរបាលទាងំនន្ះ 
នែើម្ ីេយាយាមឲ្យនគរបាលទាងំនន្ះ្យ។

• កាលេីនេលបេកឹ នគរបាលបានរារាងំអ្នកតវ៉ាប្ររាណ ១០០ន្ក ់ នោយមនិឲ្យនេញេីសែ- 
គមន ៍រ្រស់អ្នកទាងំនន្ះនែើម្េូីលរមួការតវ៉ានន្ះនទ។

• យ៉ាងតិេណ្ស់រានអ្នកតវ៉ាេំនួន ២ន្ក ់បានសនលា្រ ់នែើយមយួភាគ្រីបានរងរ្រសួ។

 ថ្ងៃទី៣១ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៣ កងសន្តសុិែ បានវាយែំនៅនលើអ្នកតវ៉ាអែិងសា២០

 ករណីទី២០ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំពានមៅមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងនគរបាល និងកងសន្តិសុែែណ្ឌ  បានវាយែំនៅនលើការតវ៉ានោយអែិងសាហែល បតរូវបានន្វើ 
ន�ើង នោយសកម្មជនសិទិ្ធែី្លាីមយួេំនួននៅមុែសាោរាជធានី ភ្ននំេញ។  អ្នកតវ៉ា ទាមទារ ឲ្យ 
នោក ប៉ា សុជាតិវង្ស នគារេពាក្យសនយារ្រស់នោក ក្នុង កា រនោះបសាយករណីជ នរាលា ះែី្លារី្រស់ 
អ្នកទាងំនន្ះ។

• អ្នកតវ៉ាេំនួន ៣ន្ក ់រមួទាងំនក្មងបសីរា្ន កអ់ាយុ ១៤ឆា្ន  ំបានរងរ្រសួេីការវាយែំនន្ះ។



21ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ២២

១៩ ឃលួត �ុភ័កក្តេរយិា, “�កម្មជន និ្នគរបាលប៉ះទ្្គិេគ្នា សៅមុខតពះបរមរាជវាំ្ ”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី១៩ ដខមិ្ុន្ ឆ្នា ំ២០១៣,  http://www.phnompenhpost.com/national/

activists-cops-clash-palace

២០ Shane Worrell, “អនាកតវ៉ាតតរូវបានវាយដំសដាយក្�ន្តិ�ុខ”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី៣១ ដខតុលា ឆ្នា ំ២០១៣, http://www.phnompenhpost.com/national/protesters-beaten-guards

២១ ស�េក្តីតបកា�ព័ត៌មានរប�់មជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា, “ការបកក្កេ បយ៉ា្ធងៃន់ធងៃរសៅសលើការជលួបជំុសដាយអហិ្សាសៅរម្យណីយដាឋា នវត្តភនាំ សធវើឲ្យមនុ�្ស ៥ន្ក់រ្របលួ�”, ថ្ងៃទី១៨ ដខកញ្ញា  

ឆ្នា ំ២០១៣, http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=44&id=5 September 23rd, 2014; Simon Marks និ្ Kevin Doyle, “អំសពើហិ្សា ការ

វាយដំរប�់នគរបាលសៅសលើអនាកតវ៉ាសដាយអហិ្សា”, ថ្ងៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៤, https://www.cambodiadaily.com/archives/violent-mob-police-attack-peaceful-protesters-42892/

២២ សទព និមល, “ការតបមូលផ្្តុំថ្ងៃតគរូបសត្ៀនពិភពសលាក តតរូវខកខាន” ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី៦ ដខតុលា ឆ្នា ំ២០១៣, http://www.phnompenhpost.com/national/teachers%E2%80%99-rally-thwarted

 ថ្ងៃទី២២ ហែកញ្ញា  ឆា្ន ២ំ០១៣ ការតវ៉ានោយអតអ់ាហារអែិងសា បតរូវបាន្រំហ្រកនៅរម្យណីយោឋា នវត្តភ្ន២ំ១

 ករណីទី២១ សងាក តប់សះេក ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមៅមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• សកម្មជនតំ្រន្់រឹងកក ់ និង្រុរកីីឡាមយួបករុម បតរូវបានវាយែំ ្រន្ទា ្រេ់ីន្វើការតវ៉ានោយអែិងសា 
នោយការ្រងអាតអ់ាហារែលាួនឯង នែើម្តីវ៉ាជំទាស់នឹងការន្រើកសមព័យប្រជុំែំ្រូងថនរែឋាសភាជាតិអ
ណត្តិ្្មីនទាះជាមនិរានវត្តរានរ្រស់សរាជិកសភាមកេីគណ្រក្សជំទាស់កន៏ោយ។

• ការវាយែំ បាននកើតន�ើងនៅនេលោងៃ េ នៅនេលការតវ៉ាបាន្យេុះបតឹមប្ររាណ ២០ន្ក។់ 
កងរាជអាវុ្ ែត្ថ និងកងសន្តិសុែនសលាៀកពាកសីុ់វលិប្ររាណ ៣០ នៅ៥០ន្ក ់ បានវាយែំ នៅ 
នលើ អ្នកតវ៉ានោយែំ្រង កានំភលាើង និងជំពាមនរៅសូ៊។

• យ៉ាងតិេណ្ស់ អ្នកតំណ្ងសែគមនេ៍ំនួន ១០ន្ក ់ បានរងរ្រសួ រមួនោកយាយអាយុ 
៧២ឆា្ន  ំរា្ន ក ់និងមនុស្ស្រីន្កន់ផ្្សងនទៀត បតរូវបាន្រញជាូ ននៅកានម់នទាីរនេទ្យ។ នលើសេីននះ អ្នកឃាលា  ំ
នមើលសិទិ្ធមនុស្សរា្ន ក ់កប៏តរូវបានរងរ្រសួនលើបទរូង នែើយអ្នកកាហសតមយួេំនួន បតរូវបាននគឆក ់រឯី 
អ្នកកាហសតរា្ន ក ់កានមរ៉ារ្រស់នោក បតរូវបាននគកនំទេ។

 ថ្ងៃទី១៣ ហែតុោ ឆា្ន ២ំ០១៣ ការនែើរក្នួក្នុងទិវាបគរូ្រនបងៀនអន្តរជាតិ បតរូវបានរារាងំនោយកងរាជអាវុ្ ែត្ថ22

 ករណីទី២២ សងាក តប់សះេក ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អែិងសា

• ការប្រមូលផ្្តុមំយួ ហែលបតរូវបាននរៀ្រេំន�ើងនោយសរាគមបគរូ្រនបងៀនកម្ុជាឯករាជ្យ (CITA) និង
ហែលរានការេូលរមួេីសរាជិកប្ររាណ ២០០ន្ក ់ និងប្រធានសរាគមនោក រ ៉ងុ ឈុន 
បតរូវបានរារាងំនោយនគរបាលប្ររាណ ៣០ន្ក។់ បគរូ្រនបងៀន រានគនបរាងនឹងប្រមូល ផ្្តុ ំគា្ន នៅថ្ងៃ
ទិវាបគរូ្រនបងៀនេិភេនោក នែើម្ោីកញ់ត្តិអំពាវន្វឲ្យរានការតំន�ើងបបាកហ់ែបគរូែល់ ១ោននរៀល 
(២៣៧ ែុោលា រ) ក្នុងមយួហែ។

 ថ្ងៃទី១៨ ហែតុោ ឆា្ន ២ំ០១៣ នគរបាលវាយែំនៅនលើសកម្មជនែី្លាី២៣

 ករណីទី២៣ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• នគរបាល បានោល់នលើអ្នកតវ៉ា និងវាយែំអ្នកទាងំនន្ះនឹងែំ្រង នៅនេលហែលនគរបាលទាងំ
នន្ះកំេុង្រំហ្រកសកម្មជនែី្លាីេំនួន ២៥០ ន្ក ់ យ៉ាងែិងសា ហែលអ្នកទាងំនន្ះអំពាវន្វែល់ 
អភបិាលរាជធានីភ្ននំេញ នោក ប៉ាសុជាតិវង្ស ឲ្យនគារេពាក្យសនយារ្រស់នោក  ក្នុងការនោះ 
បសាយ ករណីជនរាលា ះែី្លាីរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ។ នស្តីេំនួន្ីរន្ក ់បានសនលា្រន់ៅក្នុងអំនេើែិងសានន្ះ។

 ថ្ងៃទី២៤ ហែ្្នូ ឆា្ន ២ំ០១៣ កងសន្តសុិែ វាយែំនលើបេះសង្ឃ និងអ្នកតវ៉ា២៤

 ករណីទី២៤ រាជធានីភ្ននំេញ
   ការបំពានមលើមសរភីា�ននការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងសន្តសុិែែណ្ឌ ែូននេញ បានវាយែំនលើបេះសង្ឃ និងអ្នកតវ៉ាេីរន្ក ់ នៅនេលហែលអាជាញា ្រ 
េយា យាម្រំហ្រកយ៉ាងែិងសានៅនលើការតវ៉ាហែលបតរូវបានន្វើន�ើងនោយេលរែឋាតំ្រន្់រឹងកក ់
និងអ្នកគាបំទ។

• អំនេើែិងសា បាននកើតន�ើងនៅនេលហែលកងសន្តិសុែជានបេើន ចា្រន់ផ្្តើមហសងនស្តីមយួបករុម ហែល 
្រិទមហាវ ិ្ ីបេះមុនីវង្ស ហែលន្វើឲ្យបេះនតជគុណ  នែើម ឈន ស្តី្រនន្ទា សែល់សន្តិសុែទាងំនន្ះ 
ហែលនបកាយមកន្វើឲ្យកងសន្តិសុែទាងំនន្ះត្រតនៅវញិនោយែិងសា។



២៣ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

២៣ ឃលួត �ុភ័កក្តេរយិា,  “នគរបាលវាយដំ�កម្មជនបុរកីីឡាដដលបានបិទផូ្្វ”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍, ថ្ងៃទី១៨ ដខតុលា ឆ្នា ំ២០១៣,  http://www.phnompenhpost.com/national/

police-beat-borei-keila-activists-blocking-road

២៤ ឃលួន �ុភ័កក្តេរយិា, “អនាកតវ៉ា តតរូវបានវាយដំសៅមុខសាលារាជធានី”, ភនាំសពញបុ៉�្តិ៍,  http://www.phnompenhpost.com/national/protesters-beaten-city-hall

២៥ Julia Wallace និ្ ឃី �ុវទុធាី, “តពះ�្្ឃ�កម្មជន អនាកសធវើការ�ិទិធាមនុ�្ស តតរូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទា ប់ពីមានការតវ៉ាសៅសខត្តតពះវហិារ”, The Cambodia Daily, ថ្ងៃទី៣ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤, https://www.

cambodiadaily.com/archives/activist-monks-ngo-workers-held-after-preah-vihear-protest-49962/; “នគរបាលសដាះដល្តពះ�្្ឃ និ្អនាកសធវើការ�ិទិធាមនុ�្សដដលតតរូវបានឃាត់ខ្លួន”, The 

Cambodia Daily, ថ្ងៃទី៤ ៥ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤, https://www.cambodiadaily.com/archives/police-free-detained-monks-rights-workers-50064/

• អ្នកតវ៉ារា្ន ក ់បានរងរ្រសួ នៅនេលហែលនោកេយាយាមជួយ�បេះនតជគុណអងគានន្ះ នែើយមនុស្ស
ែថទនទៀតបតរូវបាននគវាយេំថាគា មនៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះេយាយាម្តនូវអំនេើែិងសានន្ះ។

 ថ្ងៃទី២ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ បេះសង្ឃ និង្រុគគាលិកមជ្ឈមណ្ឌ លអ្ររ់េំបា្រស់បរា្រស់ែគមន ៍បតរូវបានចា្រែ់លាួននោយ   

  ែុសេបា្រ២់៥

 ករណីទី២៥ ហត្ងរានជព័យ នែត្តបេះវហិារ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• បេះសង្ឃេីរអងគា ្រ៊ុត ្រ៊ុននតញ និង្រ៊ុន ន្ង ជាមយួនឹង្រុគគាលិកមជ្ឈមណ្ដ លអ្ររ់េំបា្រស់បរា្រ ់
សែគមន្៍រីន្កន់ោក ្ូរ នៅ ឯម សារុ ំ  និងនោក ឈនី សំ្រូរ បតរូវបានចា្រែ់លាួនែណៈនេល 
នេញ េីការតវ៉ាអែិងសារ្រស់អ្នកភូមជិនជាតិនែើមភាគតិេគួយពាកេ់ព័ន្ធនឹងការបាត្់រងែ់ី្លាីរ្រស់ 
អ្នកទាងំនន្ះ។

• ការចា្រែ់លាួន បាននកើតន�ើងនៅនេលហែលកងរាជអាវុ្ ែត្ថប្ររាណ ២០ន្ក ់ េព័ទ្ធបករុមអ្នក ទាងំ 
នន្ះ  និងន្អំ្នកទាងំនន្ះនៅកានស់្នងការនគរបាលនោយមនិរានការេន្យល់មូលនែតុ។ 
អភបិាល  បសរុក នោក ប៉ាង យាត ់បានអះអាងថាអ្នកទាងំនន្ះមនិបតរូវបានចា្រែ់លាួននទ ្រ៉ុហន្តជាការ 
“អនញជា ើញ ” អ្នកទាងំនន្ះមកសាកសួរ។

• បេះនតជគុណ ្រ៊ុត ្រ៊ុននតញ រានសង្ឃែីកាថានគរបាលបានគបរាមកំហែងបេះអងគា និង្រងខាំបេះអ
ងគា្រនន្ទា ្រងន់ៅមែុអ្នកទាងំនន្ះ ជាជាងអនុញ្ញា តឲ្យបេះអងគាេូល្រនទា្រទឹ់ក។ បេះអងគា រានសង្ឃ 
ែីកាថា បេះអងគាបតរូវបាននគបបា្រថ់ានគរបាលបានទទួល្រញ្ជា ឲ្យផ្្សកឹបេះអងគា និងបេះនតជគុណ 
្រ៊ុន ន្ង ្រ៉ុហន្តអ្នកទាងំនន្ះែកខាននៅវញិនបពាះអ្នកភូម ិ ១០០ន្ក ់ បាននៅជំុវញិវត្តហែលជា 
កហនលាងឃាតែ់លាួនបេះអងគា។

• ្រុគគាលិកអងគាការមនិហមនរោឋា ភបិាល និងបេះសង្ឃទាងំនន្ះ បតរូវបាននោះហលងនៅបេឹកថ្ងៃ្រន្ទា ្រ។់

 ថ្ងៃទី២ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស្រីន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួននៅក្នុងការ្រនងាក ្រយ៉ាងែិងសា២៦

 ករណីទី២៦ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ននការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• នៅថ្ងៃទី២ និងទី៣ ហែមករា កងករាលា ងំបានចា្រែ់លាួនមនុស្សេំនួន ២៣ន្ក ់ ហែលរមួរានកម្មករ 
នរាងេបក និងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស អំ�ុងនេលថនការ្រនងាក ្រយ៉ាងែិងសាមកនលើកម្មករនរាងេបក
ហែលតវ៉ានៅទីតាងំេំនួនេីរែុសគា្ន នៅក្នុងរាជធានីភ្ននំេញ។ យ៉ាងតិេណ្ស់រានមនុស្សេំនួន 
៤ន្ក ់ បតរូវបានសរាលា ្រ ់ នែើយជាង ២០ន្ក ់ បានរងរ្រសួនោយបគា្រក់ានំភលាើងនៅនេលរានការ 
្រនងាក ្រថ្ងៃទី៣ ហែមករា។

• មនុស្ស្រីន្កក់្នុងេំនណ្មអ្នកហែលបតរូវបាននគចា្រែ់លាួននៅក្នុងការ្រនងាក ្រ គឺជាអ្នកការពារសិទិ្ធ 
មនុស្ស៖ នោក វន ់នៅ ប្រធានសរាគម IDEA នោក េព័នទា េុទ្ធិសព័ក អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សមក
េីសែគមន្៍រឹងកក ់ និងនោក ន្ង សានវឿន អ្នកសបម្រសបមរួលសរាគមកសិករ (CCFC) 
និងនោក សុគន្ធ សម្ត្តិេិសិែឋា ្រុគគាលិករ្រស់សែជីេ CLaRi-Cambodia (មជ្ឈមណ្ឌ ល 
សបរា្រសិ់ទិ្ធការងារកម្ុជា)។

• ទីកហនលាងហែលអ្នកទាងំ ២៣ បតរូវបានឃាតែ់លាួន បតរូវបានោកប់ាងំអស់រយៈនេល ៥ថ្ងៃ រែូតែល់ 
មនន្តីបាន្រញ្ជា កថ់ាអ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបាន្រញជាូ ននៅកានេ់ន្ធន្គារ ម៣ ហែលជាេន្ធន្គារនៅ 
តំ្រន ់ោេប់សយាលនៅក្នុងនែត្តកំេងច់ាម។



23ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ២៤

២៦ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ, “តបជាពលរដឋាបានស្ាប់ និ្រ្របលួ� សដាយសារក្កមំ្ា្រប�់អាជាញា ធរ កនាុ្អំឡុ្មានភាពវកឹវរសៅកនាុ្រាជធានីភនាំសពញ” សេញផ្សាយថ្ងៃទី៣ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤ 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=334

២៧ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ KC002THI14។

• អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សេំនួន ៣ន្ក ់បតរូវបានផ្្តន្ទា នទាសជាមយួជនជា្រន់ចាទេំនួន ២០ន្កន់ផ្្សង 
នទៀត និងេ្យរួនទាស ្រន្ទា ្រេ់ីរានសវន្ការហែលមនិហមនជាការជំនំុជបមះប្រក្រនោយយុត្តិ្ម៌
នន្ះនទ។ អ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបានផ្្តន្ទា នទាសេន្ធន្គារេំនួន ៤ និង ៤ឆា្ន កំនលាះ និងេិនព័យជាបបាក ់
២០០០ ែុោលា រ។ នទាះ្រីជានទាសបតរូវបានេ្យរួ ប្រសិនន្រើអ្នកទាងំនន្ះបតរូវបានផ្្តន្ទា នទាសេី្រទ 
នល្មើសនផ្្សង នន្ះនទាសនន្ះនឹងបតរូវបាន អនុវត្តនៅនលើអ្នកទាងំនន្ះវញិ។

 ថ្ងៃទី៦ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ នមែឹកន្ ំនិងនលខា្ិការថនសែជីេ បតរូវបាននគគបរាមកំហែង២៧

 ករណីទី២៧ ឃុំអំេិល បសរុកកំេងន់សៀម នែត្តកំេងច់ាម
  	ការគម្រាមកំហែង/	អំម�ើែិងសា

• ឈន ន្ៀង ប្រធានសម្ព័ន្ធសែជីេកម្ុជា (CATU) និងនឃៀម បសីអូន នលខា្ិការសែជីេ បតរូវ
បានគបរាមកំហែងនោយនគរបាលមយួបករុមហែលមនិសាគា ល់អត្តសញ្ញា ណ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះ
បាននរៀ្រេំកម្មករជានបេើនន្វើការតវ៉ាទាមទារតំន�ើងបបាកហ់ែ។

 ថ្ងៃទី៦ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជន្ឹរងកក ់៥ន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងឃុំែលាួន នោយសារែឹកន្កំារនែើរក្នួអែិងសា២៨

 ករណីទី២៨ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំពានរបស់អាជ្ញា ធរ/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សកម្មជនែី្លាីមកេីតំ្រន្់រឹងកកេំ់នួន ៥ន្ក ់អ្នកបសី នទេ វន្ន ីនយ៉ាម ្រុបាផា  ្រូ ឆវ ីផាន ់ឈុននរត៉ 
និងសុង បសីោភ បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងឃាតែ់លាននោយនគរបាល ្រន្ទា ្រេ់ីែឹកន្កំារនែើរក្នួនៅ
កានស់ា្ថ នទូតបារាងំ នែើម្ទីាមទារឲ្យរានការនោះហលងអ្នកតវ៉ាេំនួន ៩ន្ក ់ ហែលបតរូវបានចា្រ ់
ែលាួនកាលេីថ្ងៃទី២ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤។

• អ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបាននោះហលងក្នុងរយៈនេល ៨នរ៉ាងនបកាយ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះយល់បេមេុះ
ែត្ថនលខានលើលិែិតហែលថាអ្នកទាងំនន្ះនឹង្រញ្ឈ្រក់ារតវ៉ានផ្្សងនទៀតជា្រនណ្្ត ះអាសន្ន។

 ថ្ងៃទី១០ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ ប្រធាន និង្រុគគាលិកអងគាការមជ្ឈមណ្ឌ លសិទិ្ធមនុស្សកម្ុជា បតរូវបានគបរាមកំហែង    

  នោយសារការរះិគនគ់ណ្រក្សជំទាស់២៩

 ករណីទី២៩ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការគម្រាមកំហែង/	អំម�ើែិងសា

• ្រុគគាលិក និងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌ លសិទិ្ធមនុស្សកម្ុជា បានទទួលរងការគបរាមកំហែងថានឹងនប្រើ 
ែិងសា និងសរាលា ្រ ់្រន្ទា ្រេ់ីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌ ល នោក អ៊ូ វរិៈ បានរះិគនក់ារនប្រើបបាស់ នវាហាសានស្ត 
ប្រឆាងំជនជាតិនវៀតណ្មរ្រស់គណ្រក្សសននងាគា ះជាតិ។  ការគបរាមកំហែងជានបេើន បតរូវបាននផ្ញាើរ
តាមរយៈ្រណ្្ត ញទំន្កទ់ំនងសងគាម នែវស្រ៊ុក។

 ថ្ងៃទី១០ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ ្រុគគាលិកអងគាការ អាែែុក បតរូវបានវាយែំនៅនេលនស៊ើ្រអនងកតនលើបករុមែុ៊នអភវិឌ្ឍន៣៍០

 ករណីទី៣០  ឃុំសុែុម បសរុកហសនមនន្រម្យ នែត្តមណ្ឌ លគិរ ី
  	អំម�ើែិងសា/	ការរមំោភបំពាន

• នោក សុែ រោឋា  អ្នកសបម្រសបមរួលអងគាការអាែែុកប្រចានំែត្តមណ្ឌ លគិរ ី បានអះអាងថាអ្នក 
តំណ្ង រា្ន ករ់្រស់បករុមែុ៊នហែលនោកកំេុងនស៊ើ្រអនងកត បានេយាយាមន្រើក្រុកនោក និង 
សែការេីីរន្កន់ទៀត។



២៥ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

២៨ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ, “កម្ុជា៖ ការរខំាន ការឃាត់ខ្លួន និ្ការឃំុខ្លួនអនាកការពារ�ិទធាិមនុ�្សសៅដតបន្តសកើតមានសឡើ្” សេញផ្សាយថ្ងៃទី២២ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.licadho-cambo
-

dia.org/pressrelease.php?perm=339។ �ូមសមើលផ្្ដដរនូវស�េក្តីតបកា�ព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា, “ការចាប់ខ្លួន�កម្មជនដីធ្ី និ្ហាមឃាត់បាតុកម្មបសណ្្ត ះអា�ននា” ថ្ងៃទី៦ ដខមករា 

ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=47&id=5

២៩ Simon Henderson, “តករុម� ្្គម�ីុវលិសថាកេ លសោ�ការគតមាមកំដហ្សៅសលើអនាកដឹកនំ្អ្្គការមិនដមនរដាឋា ភិបាល”, The Cambodia Daily, ថ្ងៃទី១០ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤, https://www.cambodiadaily.

com/archives/group-condemns-threats-against-leader-of-ngo-50405/

• បេឹត្តិការណ៍ននះ បាននកើតន�ើងនៅនេលហែលនោក និងសែការរី្រស់នោកេីរន្កគឺ់ នោក ្រ៊ុន 
េន្្ថ  និងនលៀ នរៅ កំេុងនស៊ើ្រអនងកតនលើពាក្យ្រណ្តឹ ងនៅនលើបករុមែុ៊នវឡីាអភវិឌ្ឍន ៍ ពាកេ់ព័ន្ធនឹងការ 
ឈូសឆាយែីរ្រស់អ្នកភូម។ិ នៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះជិតែល់តំ្រនន់ន្ះ រានរ្យន្តមយួបាន 
ន្រើក មកយ៉ាងនលឿននឆ្ាះនៅរកអ្នកទាងំនន្ះ និងេយាយាម្រុកអ្នកទាងំនន្ះ។

• នមែឹកន្សំែគមនម៍កេីឃំុេំណ្ំបានអ្នកន្រើករ្យន្ត គឺជាកម្មករបករុមែុ៊នវឡីាអភវិឌ្ឍន។៍

 ថ្ងៃទី១៣ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ នមែឹកន្សំែជីេបគរូ្រនបងៀន បតរូវបាននគរបាលគបរាមកំហែង៣១

 ករណីទី៣១ ឃុំកំេងឆ់ា្ន ងំ បសរុកកំេងឆ់ា្ន ងំ នែត្តកំេងឆ់ា្ន ងំ
  ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• ្រន្ទា ្រេ់ីនរៀ្រេំការន្វើកូែកម្មទាមទារតំន�ើងបបាកហ់ែ នោក ជួន ចា ំ អ្នកែឹកន្សំែជីេបគរូ្រនបងៀន 
នែត្តកំេងឆ់ា្ន ងំ បតរូវបានប្រធានការយិាលព័យនគរបាលបេែ្មទណ្ឌ  និងប្រធាននគរបាល្រនងាក ្របាតុ 
កម្មនែត្តនកាះនៅសាកសួរ។

 ថ្ងៃទី១៩ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ នមែឹកន្សំរាគម IDEA បតរូវបានចា្រែ់លាួនអំ�ុងនេលេិ្ី្រងួសួង៣២

 ករណីទី៣២ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការរមំោភបំពានរបស់អាជ្ញា ធរ/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• ការប្រមូលផ្្តុមំយួ ហែលបតរូវបានន្វើន�ើងនោយអំពាវន្វឲ្យរានការនោះហលងកម្មករទាងំ ២០ ន្ក ់
និងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស ៣ន្ក ់ ហែលបតរូវបានចា្រែ់លាួនកាលេីនែើមហែមករា និងទាមទារឲ្យតំន�ើង 
បបាកឈ់្នួលអ្រ្្រររា បតរូវបាន្រញចា្រន់ោយការចា្រែ់លាួននោក សុែ ឈុននអឿន អនុប្រធានសរាគម 
IDEA។ ប្រធានសរាគម នោក វន ់នៅ គឺស្ថិតក្នុងេំនណ្មមនុស្សទាងំ ២៣ន្ក ់ហែលបតរូវបានចា្រ់
ែលាួនកាលេីនែើមហែមករា។

• នៅនរ៉ាង ៤ោងៃ េ មុននេលរានការប្រមូលផ្្តុ ំ អ្នកសារេព័តរ៌ាន និងអ្នកឃាលា នំមើលសិទិ្ធមនុស្ស ហែលកេុំ
ងរងច់ាបំករុម្ំហែលនឹងមកែល់នៅវត្តឧណ្ណា នោម បតរូវបាន្រងខាំឲ្យចាកនេញនោយកងសន្តិសុែ និង 
មនុស្សនសលាៀកពាកសីុ់វលិប្ររាណ ៥០ន្ក ់ ហែលរានពាកម់កួសុវត្ថិភាេ បករុមមនុស្សនន្ះ បាន ផាលា ស់ 
នៅប្រមូលផ្្តុ ំគា្ន នៅមុែបេះអងគាែងនកើ មុែបេះ្ររមរាជវាងំ នែើយបតរូវបានតាមយ៉ាងជិត នោយកង 
សន្តិសុែ និងមនុស្សនសលាៀកពាកសិុ់វលិទាងំនន្ះ។

• នៅនរ៉ាងប្ររាណ ៥ោងៃ េ នោយមនិរានការបសរុះបសរួលគា្ន  កងសន្តិសុែបាន្រំភតិ្រំភព័យ និងរញុ 
អ្នកតវ៉ាអស់ជាងមយួនរ៉ាង។ អ្នកនរៀ្រេំ និងអ្នកឃាលា នំមើលសិទិ្ធមនុស្ស បាននឆលាើយត្រនោយការនគៀក 
ថែគា្ន  នបេៀងេនបមៀងជាតិ និង្រទេនបមៀងការតសូ៊អែិងសាជានបេើន។ អំ�ុងនេលនន្ះ យ៉ាងតិេរាន 
រ្យន្តនគរបាលេំនួន ២ បានមកែល់។

• នៅនរ៉ាង ៥កនលាះោងៃ េ នគរបាលបានចា្រែ់លាួននោក សុែ ឈុននអឿន អ្នកហែលឈរនៅនបកាយ 
ការតវ៉ាននះ។ នោក បតរូវបានន្ែំលាួននៅកានស់្នងការនគរបាលរាជធានីភ្ននំេញ។



25ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ២៦

៣០ សអ្ សម៉្សឡ្, “បុគ្គលិកអាដហុកនិយាយថាអនាកោំ្សន្ះតតរូវបានសគដាក់សគ្លសៅសដាយអនាកសបើកបរ”, The Cambodia Daily, ថ្ងៃទី១០ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤, https://www.cambodiadaily.com/

archives/adhoc-workers-say-they-were-targeted-by-driver-50407/

៣១ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ KN004THI14។

៣២ អត្ថបទខ្ីអ្្គការ លីកាដូ៖ សមដឹកនំ្�មាគមមានា ក់សទៀត តតរូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុ្សពលថនការជលួបជំុគ្នា សដើម្ីអំពាវន្វឲ្យមានការសដាះដល្សមដឹកនំ្�មាគម និ្កម្មករសរា្េតកោំ្ ២៣ ន្ក់” 

សេញផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=26

  ថ្ងៃទី២១ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ មនុស្សេំនួន ១១ន្ក ់បតរូវបានឃាតែ់លាួនអំ�ុងនេលតវ៉ាទាមទារនោះហលងអ្នកទាងំ២៣ន្ក៣់៣

 ករណីទី៣៣ សងាក តប់សះេក ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• សកម្មជនសិទិ្ធមនុស្សេំនួន ១១ន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងឃាតែ់លាួននោយកងសន្តិសុែែណ្ឌ ែូន
នេញប្ររាណ ៤០ន្ក ់ នៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះបានែឹកន្កំារនែើរក្នួនៅកានស់ា្ថ នទូត 
សែរែឋាអានមរកិ នែើម្អីំពាវន្វឲ្យរានការនោះហលងកម្មករ និងសកម្មជនទាងំ ២៣ន្ក ់ ហែល 
បាន ជា្រឃុ់ំអំ�ុងនេលតវ៉ារ្រស់កម្មករនរាងេបក។

• ក្នុងេំនណ្មអ្នកទាងំ ១១ន្ក ់ ហែលបតរូវបានចា្រែ់លាួន គឺរាននោក រងុ ឈុន ប្រធានសរាគម 
បគរូ្រនបងៀនកម្ុជាឯករាជ្យ(CITA) អ្នកបសី នទេ វន្នី និងអ្នកបសី នយ៉ាម ្រុបាផា  ជាមយួនឹងសកម្មជន 
ែី្លាីតំ្រន្់រឹងកក ់៧ន្កន់ផ្្សងនទៀត ្រុគគាលិកអងគាការបករុមការងារេិនសសសិទិ្ធលំនៅឋាន (HRTF) 
និងសកម្មជនមកេីសម្ព័ន្ធសែជេីកម្ុជា (CATU)។

• អ្នកទាងំ ១១ន្ក ់បតរូវបាននោះហលងវញិនៅនេលរនសៀល ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះយល់បេមេុះែត្ថ
នលខានលើលិែិតនោយសនយាថាអ្នកទាងំនន្ះនឹងមនិញុះញង ់ ឬេូលរមួនៅក្នុងសកម្មភាេែុស 
េបា្រ្់រន្តនទៀត ឬការតវ៉ានទៀតនន្ះនទ។ 

 ថ្ងៃទី២៤ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកនរៀ្រេំការ្រញ្ចា ំងហែ្សវនីែអូ បតរូវបានគបរាមកំហែងចា្រោ់កេ់ន្ធន្គារ  និងនិរនទសែលាួន៣៤

 ករណីទី៣៤ រាជធានីភ្ននំេញ
   ការគម្រាមកំហែង/ច្បាប់

• ្រន្ទា ្រេ់ីមជ្ឈមណ្ឌ លសិទិ្ធមនុស្សកម្ុជា នបគាងនឹងចាក្់រញ្ចា ំងហែ្សវនីែអហូែលរានេំណងនជើង
ថា៖ “អ្នកណ្សរាលា ្រជ់ា វជិាជា ?” ហែលជាវនីែអូឯកសារឆា្ន ២ំ០០៧ ពាកេ់ព័ន្ធនឹងការន្វើឃាតសកម្មជន 
សែជីេនោក ជា វជិាជា  អ្នកន្ពំាក្យទីស្តីការគណរែឋាមនន្តី បានគបរាមកំហែងថានរណ្ហែលេូល 
រមួនៅក្នុងការនមើលហែ្សវនីែអូននះ អាេនឹងប្រឈមមុែនឹងការជា្រេ់ន្ធន្គារ ឬនិរនទសែលាួន។នបកាយ 
មកការចាក្់រញ្ចា ំងននះ បតរូវបានលុ្រនចាល។

 ថ្ងៃទី២ ហែកុមៈ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតំណ្ងសែជីេ  បតរូវបានឃាតែ់លាួននៅនេលហេកែិត្រព័ណ្ឌ ៣៥

 ករណីទី៣៥ សងាក ត្់រញាស្សហីកវ ែណ្ឌ ្រញាស្សហីកវ រាជធានីភ្ននំេញ
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកតំណ្ងសែជីេេីរន្ក ់ បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយនគរបាលនៅនេលហេកែិត្រព័ណ្ឌ េីការន្វើ 
បាតុកម្ម នៅខាងនបរៅនរាងេបកនអនវ ើនែគាីន។ អ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបានឃាតែ់លាួនអស់េីរនរ៉ាង និងបតរូវ 
បាន នគរបាលគបរាមរ្ឹរអូសបទេ្យសម្ត្តិផាទា ល់ែលាួនរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ ប្រសិនន្រើអ្នកទាងំនន្ះមនិ 
អនុវត្តតាមនគរបាលទាងំនន្ះ។

• អ្នកទាងំេីរ បតរូវបាននោះហលងវញិ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះផ្្តិតនមថែអះអាងថាអ្នកទាងំនន្ះនឹងមនិ
ហេកែិត្រព័ណ្ឌ តនទៀតនន្ះនទ។

 ថ្ងៃទី២ ហែមករា ឆា្ន ២ំ០១៤ សរាជិកសែជីេ បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយែុសេបា្រន់ៅនេលហេកែិត្រព័ណណា ៣៦

 ករណីទី៣៦ សងាក ត្់រញាស្សហីកវ ែណ្ឌ ្រញាស្សហីកវ រាជធានីភ្ននំេញ
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សរាជិកសែជីេេីរន្ក ់ នោក យិន សានរឿន និងជួ្រ និត បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយែុសេបា្រ ់
នោយនមនគរបាលសងាក ត្់រញាស្សហីកវ នោក ឃាលា ងំ ែួត  ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះបានហេកចាយែិត  
្រព័ណណា  អំពាវន្វែល់កម្មករន្វើបាតុកម្ម។



២៧ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

• អ្នកទាងំេីរ បតរូវបានឃាតែ់លាួនអស់មយួនរ៉ាង មុននេលបតរូវបាននោះហលង។ នៅនេលហែលអ្នកទាងំ
េីរេយាយាមហេកែិត្រព័ណ្ឌ  អ្នកទាងំនន្ះបតរូវបានឃាលា នំមើលនោយមនន្តីនគរបាលនសលាៀកពាកសីុ់វលិ។

 ថ្ងៃទី៣ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ ”អ្នកតវ៉ាឲ្យ “នោះហលងអ្នកទាងំ ២៣” បតរូវបាននគរនំោភ្រំពាន៣៧

 ករណីទី៣៧ សងាក តផ់្សារចាស់ ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• សកម្មជនប្ររាណ ១០០ន្ក ់មកេីសែគមន្៍រឹងកក ់្រុរកីីឡា និង ្្មនគាល បតរូវបានរនំោភ្រំពា
ននោយកងសន្តិសុែែណ្ឌ ែូននេញ នៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះតវ៉ាសំុឲ្យរានការនោះហលងអ្នក
ទាងំ ២១ ហែលជា្រេ់ន្ធន្គារអំ�ុងនេលកូែកម្មកម្មករនរាង េបកកាលេីហែមករា។

• អំនេើែិងសា បាននកើតន�ើងនៅនេលហែលអ្នកតវ៉ាជានបេើន េយាយាមយកសគារហែលកងសន្តិសុែ 
រ្ឹរអូសេីនេលមុនបត�្រម់កវញិ។

• សកម្មជនេីរន្ក ់បតរូវបាននគរាយការណ៍ថាបានរងរ្រសួ រាន៖ អ្នកបសី ភងួ សុភាេ អាយុ៤០ឆា្ន  ំ
ជាសកម្មជនសិទិ្ធលំនៅឋាន បតរូវបាននគវាយេំបេមុះនោយនប្រើវទិ្យទុាកទ់ង និងអ្នកបសី ឃាលា ងំ 
យ៉ាន អាយុ៥០ឆា្ន  ំបតរូវនគទាតេ់ំន ល្ា ។

 ថ្ងៃទី៣ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ កម្មករនរាងេបកនៅភ្ននំេញ បតរូវបានឃុំនៅក្នុងនរាងេបក៣៨

 ករណីទី៣៨ ែណ្ឌ ្រញាស្សហីកវ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• កម្មករនរាងេបក និងអ្នកតំណ្ងសែជីេនៅនរាងេបក ោយ យី បតរូវបាននគឃុំែលាួននោយែុស 
េបា្រ ់នៅក្នុងនរាងេបករ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ និងបតរូវបាននគគបរាមកំហែង ថានឹងចា្រែ់លាួននោយ 
នគរបាលក្នុងតំ្រន ់នៅនេលអ្នកទាងំនន្ះេយាយាម្រែិនស្ន្វើការហ្មនរ៉ាង។

 ថ្ងៃទី៣ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ កម្មករនរាងេបកនៅកំេងស់្ឺ បតរូវបានឃុំែលាួនក្នុងនរាងេបក៣៩

 ករណីទី៣៩ នែត្តកំេងស់្ឺ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• កម្មករនរាងេបក និងអ្នកតំណ្ងសែជីេនៅនរាងេបកហស្កនជើង Complete Honour បតរូវបានឃុំ
ែលាួននោយែុសេបា្រន់ៅក្នុងនរាងេបករ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ និងបតរូវបានគបរាមកំហែងថានឹងចា្រែ់លាួន
នោយនគរបាលក្នុងតំ្រន ់ប្រសិនន្រើអ្នកទាងំនន្ះ្រែិនស្ន្វើការហ្មនរ៉ាង។

 ថ្ងៃទី៥ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជន្ឹរងកក ់បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយែុសេបា្រ៤់០

 ករណីទី៤០  រាជធានីភ្ននំេញ
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកតវ៉ាមកេីតំ្រន្់រឹងកក្់រីន្ករ់ាន អ្នកបសី អឹម បសីទូេ នសៀ ណ្រទិិ្ធ និងសាត ់ផាស បតរូវបាន
ឃាតែ់លាួននោយកងសន្តិសុែែណ្ឌ ែូននេញ នៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះកំេុងប្រមូលផ្្តុ ំគា្ន ជាមយួ
អ្នកភូម្ិរឹងកក ់ ១០ន្កន់ទៀត  នែើម្ទីាមទារសំណង្រហន្ថមេីការ្រនណ្ត ញអ្នកទាងំនន្ះនេញេី 
លំនៅឋាន។ អ្នកបសី បសីទូេ បតរូវបានចា្រែ់លាួន នៅនេលអ្នកបសីកំេុងេុះេីនលើរុមឺក៉ក់ង្់រី។

• អ្នកទាងំ្ីរ បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយមនិរានការនចាទប្រកាន ់រែូតែល់អ្នកទាងំនន្ះយល់បេមផ្្តិត
នមថែនលើឯកសារហែលរានេព័តរ៌ានលំអិតថនការសាកសួរេនមលាើយអ្នកទាងំនន្ះ។

៣៣ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ “កម្ុជា៖ ការរខំាន ការឃាត់ខ្លួន និ្ការឃំុខ្លួនអនាកការពារ�ិទធាិមនុ�្សសៅដតបន្តសកើតមានសឡើ្” សេញផ្សាយថ្ងៃទី២២ ដខមករា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.licad
-

ho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=339

៣៤ Denise Hruby, “Deportation, Jail Threatened if Film Screened” The Cambodia Daily, 24 January 2014; Denise Hruby, “Film Screening Canceled After Government Threatens Jail” The 

Cambodia Daily, 25-26 January 2014.
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៣៥ Meach Dara, “Union Reps Detained for Distributing Strike Leaflets”, The Cambodia Daily, 28 February 2014.

៣៦ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP035IAD14។

៣៧ Khoun Narim, “Daun Penh Guards Seize Protest Drum, Scuffle with Activists” The Cambodia Daily,4 March 2014;

៣៨ Mom Kunthear & Sean Teehan, “Workers ‘locked inside’ during overtime strike”, Phnom Penh Post, 4 March 2014.

៣៩ Mom Kunthear & Sean Teehan, “Workers ‘locked inside’ during overtime strike”, Phnom Penh Post, 4 March 2014.

៤០ Khouth Sophak Chakrya, “B Kak protestor trio detained, realeased”, Phnom Penh Post, 6 March 2014.

 ថ្ងៃទី៦ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកកាហសត បតរូវបាននគគបរាមកំហែងនៅនេលន្វើការនស៊ើ្រអនងកតនលើករណីរនំោភែី្លាី៤១

 ករណីទី៤១ សងាក តន់ប៉ាយហ្រត៉ ែណ្ឌ នប៉ាយហ្រត៉ នែត្ត្រន្ទា យរានជព័យ
  	ការគម្រាមកំហែង/	ច្បាប់

• អ្នកកាហសតេីរន្កម់កេីសារេព័តរ៌ានេីរែុសគា្ន  នោកភូ ្រ៊ុនន្ឿន និងនោក នេបជ សុវណ្ណា រ៉ា 
បតរូវ បាននចាទប្រកានេ់ី្រទ្ររហិានករ ្តិ៍នោយនោក ែួង ន៉៉ ទាហានរា្ន កន់ៅក្នុងកងេលនលែ 
៧០ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះបានរាយការណ៍េីការពាកេ់ព័ន្ធរ្រស់ទាហាននន្ះនៅក្នុងការរនំោភែី 

ល្ាី។
• អ្នកទាងំេីរ បតរូវបាននកាះនៅសាកសួរនៅមុែនៅបកមនសើុ្រសួរនៅក្នុងសាោែំ្រូងនែត្ត្រន្ទា យ

រានជព័យកាលេីថ្ងៃទី១៧ ហែកុម្ៈ ឆា្ន ២ំ០១៤។

 ថ្ងៃទី១០ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកកាហសតហែលនស៊ើ្រអនងកតករណីកា្រន់ឈើែុសេបា្រ ់បតរូវបាននគបាញ់៤២

 ករណីទី៤២ ឃុំេីរ្្នូ បសរុកស្នួល នែត្តបកនេះ
  អំម�ើែិងសា/ការរមំោភបំពាន

• អ្នកកាហសត្ីរន្កន់ៅនែត្តបកនេះ នោក សិទិ្ធ រស្មី លី េំនរ ើន និងគង ់ែុង បតរូវបាននគរាយការណ៍ថា
បតរូវបានកងរាជអាវុ្ ែត្ថបាញ់គបរាម ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះបាន្តរ្ូរអាជាញា ្រនន្ះកំេុងែឹក
នឈើប្រណិត។

• អ្នកទាងំនន្ះអះអាងថាបតមឹហតបបានំ្ទី្រន្ទា ្រេ់ី្តរ្ូររេួ ្រុរសរា្ន កប់្រោ្រន់ោយអាវុ្ ែលាី និង 
AK-47 មយួនែើម មកែល់ នែើយចា្រន់ផ្្តើមបាញ់នៅអ្នកទាងំនន្ះ។ 

• នគរបាល បាន្រញ្ចា កេ់ីសំ្រកបគា្រន់ៅទីតាងំនន្ះ និងនិយាយថានគរបាលនឹងន្វើការនសើុ្រ 
អនងកត។

 ថ្ងៃទី១២ ហែមនិ្ ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនែី្លាី បតរូវបាននគគបរាមនឹងសរាលា ្រ៤់៣

 ករណីទី៤៣ ឃុំបតពាងំបេីង បសរុកតំហ្ររ នែត្តកំេងច់ាម
  ការគម្រាមកំហែង/	ការគម្រាមកំហែងនឹងម្តរូវមគសរ្ាប់

• នមភូមេិំ្រក ់នោក ហាក ់នសឿង បានទទួលរងការគបរាមសរាលា ្រ ់េីមនុស្សមនិសាគា ល់ អត្តសញ្ញា ណ 
រា្ន ក ់ក្នុងនគាល្រំណង្ំរភតិ្រំភព័យនោកឲ្យឈ្រជ់ួយ�អ្នកភូមោិកញ់ត្តិពាកេ់ព័ន្ធនឹងជនរាលា ះែី្លាី។

 ថ្ងៃទី៥ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកកា្រន់ឈើែុសេបា្រ ់និងអាជាញា ្រ គបរាមកំហែងសកម្មជនថបេនឈើ៤៤

 ករណីទី៤៤ នែត្តបកនេះ
  ការគម្រាមកំហែង/	ការគម្រាមកំហែងនឹងម្តរូវមគសរ្ាប់

• នោក ស៊ន សីុយាន និងអ្នកបសី មុ ំ សាគីន សកម្មជនសែគមន ៍ បានទទួលរងការគបរាម 
សរាលា ្រេ់ីអ្នកកា្រន់ឈើែុសេបា្រ ់ និងមនន្តី ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះែឹកន្កំារលបាតថបេរ្រស់សែគ
មនក៍្នុងការរ្ឹរអូសរ៉ាសីុនកា្រន់ឈើហែលបតរូវបាននប្រើបបាស់ក្នុងការកា្រន់ឈើែុសេបា្រន់ៅក្នុងថបេ
ការពារ។

• ការគបរាមកំហែង កានហ់តនកើតរាននបេើនន�ើងនៅថ្ងៃទី៥ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ នៅនេលនោក 
ស៊ន សីុយា អតីតមនន្តីជានែ់្ស់មកេីបសរុកស្នួល និង្រេចាុ្រ្ន្នប្រធាននគរបាលនៅក្នុងបសរុកេិត្ត 
្រុរ ី បានបេរានថាបទេ្យហែលរ្ឹរអូសបានអាេជំនួសបាន ្រ៉ហុន្តជិវតិសកម្មជនមនិអាេជំនួសបាន
នទ។

• ្រន្ទា ្រម់កអ្នកទាងំេីរទាងំអ្នកបសី មុ ំសាគីន និងនោក ស៊ន សីុយាន ទទួលរងការគបរាមសរាលា ្រ់
េីអ្នកកា្រន់ឈើែុសេបា្រ។់



២៩ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៤១ Kuch Naren, “Journalists Questioned Over Soldier’s Complaint”, The Cambodia Daily, February 18, 2014.

៤២ Vong Sokheng, “Police ‘fired on reporters’”, Phnom Penh Post, 10 March 2014.

៤៣ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ KC012THI14។

៤៤ ស�េក្តីតបកា�ព័ត៌មានរប�់មជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា, “�កម្មជនថតពស�ើពីរន្ក់មកពីសខត្តតកសេះ ទទលួលរ្ការគតមាម�ម្ាប់ពីអាជាញា ធរ”, សេញផ្សាយថ្ងៃទី៥ ដខសមសា ឆ្នា ំ២០១៤, http://

www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=37&id=5

 ថ្ងៃទី៨ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៤ អងគាការមនិហមនរោឋា ភបិាលនែត្តបេះវហិាររងការគបរាមកំហែងឲ្យ្រិទ៤៥

 ករណីទី៤៥ ឃុំប្រនម បសរុកហត្ងរានជព័យ នែត្តបេះវហិារ
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ម្សេងៗ

• េនលាកហែ្មរ ជាអងគាការមនិហមនរោឋា ភបិាលតូេមយួន្វើការនរឿងសិទិ្ធែី្លាីរ្រស់ជនជាតិនែើមភាគតិេ បតរូវ 
បាននគគបរាមកំហែងឲ្យ្ិរទ នៅនេលហែលអភបិាលនែត្តបេះវហិារ បានសរនសរលិែិតមយួនៅ  
កាន ់រែឋាមនន្តីបកសួងមហាថផ្ទាអះអាង េីនគាល្រំណងរ្រស់នោកអភបិាលក្នុងការ្រិទអងគាការននះ។ 
នោកអភបិាលនែត្ត បានប្រកាសថាការ្រិទបតរូវបានអនុវត្តតាមែីកា នបពាះែំណ្ំសករអំនៅបតរូវបាន
នគែក ្រំផាលា ញអំ�ុងនេលរានការតវ៉ាមយួជំទាស់នឹងបករុមែុ៊នសករសេិនមយួ ហែលអងគាការេនលាក 
ហែ្មរបានឃាលា នំមើល។

• នបកាយមកនោក លុត សាង ្រុគគាលិករា្ន កថ់នអងគាការេនលាកហែ្មរ និងអ្នកែឹកន្សំែគមនេ៍ីរន្កន់ទៀត 
អ្នកបសី នួន មន និងអ្នកបសី នរឿង ខាន ់បតរូវបាននគរបាលនកាះនៅសាកសួរនៅស្នងការនគរបាល
នែត្ត។ កាលេីថ្ងៃទី២៣ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកទាងំនន្ះបតរូវបានសាោែំ្ូរងនែត្តបេះវហិារ
នកាះនៅេូលសាកសួរ។

 ថ្ងៃទី២៨ ហែនមសា ឆា្ន ២ំ០១៤ អាជាញា ្របាន្ិរទផ្លាូវអ្នកកាហសត និង្រុគគាលិកអងគាការមនិហមនរោឋា ភបិាល៤៦

 ករណីទី៤៦ ឃុំហបសបេះ បសរុកហកវសីរា នែត្តមណ្ឌ លគិរ ី
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ម្សេងៗ

• ្រុគគាលិកអងគាការមនិហមនរោឋា ភបិាល និងអ្នកកាហសតមយួបករុមរានសរាជិក ១៦ន្ក ់ បតរូវបាននម
ឃុំក្នុងតំ្រនហ់ែលអមែំនណើ រនោយមនន្តនីគរបាលប្រោ្រអ់ាវុ្  ៦ន្ក ់រារាងំនោយមនិឲ្យន្វើែំនណើ រ 
នៅកានែ់ីហែលរានជនរាលា ះនៅនែត្តមណ្ឌ លគិរ។ី អ្នកកាហសត និង្រុគគាលិកអងគាការទាងំនន្ះ នបគាង
េុះនៅយកេព័តរ៌ានេីការកា្រន់ឈើែុសេបា្រន់ៅក្នុងថបេនលើែីសម្ទាននសែឋាកិេចាហែលរាន 
ជនរាលា ះ។

 ថ្ងៃទី១ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតវ៉ាអែិងសានលើសិទិ្ធការងារ បតរូវបាននគវាយែ៤ំ៧

 ករណីទី៤៧ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងសន្តសុិែែណ្ឌ ែូននេញ បានវាយែំនៅនលើអ្នកតវ៉ាអែិងសា អ្នកកាហសត និងអ្នកឈរនមើល នៅ
នេលសន្តិសុែទាងំនន្ះ្រំហ្រកនោយែិងសានៅនលើការប្រមូលផ្្តុ ំគា្ន នៅថ្ងៃទិវាេលកម្មអន្តរជាតិ។ 
កងសន្តិសុែ បាននែញវាយ និងវាយេលរែឋានោយ ែំ្រងមនិនរ ើសមុែ នៅក្នុង្ររនិវណកហនលាងតវ៉ា។

• មនុស្សបបានំ្ក ់ បានរងរ្រសួយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ នែើយមនុស្សជានបេើននទៀតរមួទាងំអ្នកកាហសតបានរង 
រ្រសួបសាល។ នមសន្តសុិែែណ្ឌ ែូននេញ បាននៅការវាយែំននះជា “នរឿងតូេតាេ”។ 

 ថ្ងៃទី៦ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនសែជីេរ្យន្តបករុង បតរូវបាននគ្រ្តឹង៤៨

 ករណីទី៤៨ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំភតិបំភយ័/	ច្បាប់

• បករុមែុ៊នរ្យន្តបករុងភ្ននំេញសូរយិា បាន្រ្តឹងអតីត្រុគគាលិកេំនួន ២០ន្ក ់ហែលបតរូវបាន្រញ្ឈ្រេ់ី 
ការងារ ទាកទ់ងនឹងការន្វើបាតុកម្ម។ ការ្រ្តឹងនន្ះ បតរូវបានន្វើន�ើងេី្រទញុះញង ់គបរាមកំហែង 
និង នប្រើបបាស់នោយមនិរានការអនុញ្ញា តនូវឯកសណ្ឋា នរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ   ្រ៉ហុន្តរានហតអនុ 
ប្រធាន សែជីេរ្យន្តបករុង និងជាសកម្មជនសិទិ្ធកម្មករនោក ្ន ់ វសិាល្រ៉ុនណ្ណា ះ  ហែលបតរូវ 
បាន នកាះនៅឲ្យេូលែលាួនក្នុងតុោការ។



29ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ៣០

៤៥ ស�េក្តីតបកា�ព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា, “អ ្្គការពន្កដខ្មរ រ្ការគតមាមកំដហ្បិទោវ រសៅសខត្តតពះវហិារ”, ថ្ងៃទី៨ ដខសមសា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.cchrcambodia.org/index_old.

php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=50&id=5

៤៦ Ben Sokhean, “Authorities Block Journalists From Site of Logging”, The Cambodia Daily, 28 April 2014.

 ថ្ងៃទី១០ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ ្រុគគាលិកមជ្ឈមណ្ឌ លសិទិ្ធមនុស្សកម្ុជា រងការគបរាមកំហែងនៅនេលស�ើុបអស្កេតជនរាលា ះែី្លាី៤៩

 ករណីទី៤៩ សងាក ត្់រឹងកក១់ ែណ្ឌ ទួលនគាក រាជធានីភ្ននំេញ
  អំម�ើែិងសា/	ការរមំោភបំពាន

• នោក វណណា  សុផាត អ្នកសបម្រសបមរួលគនបរាងកំហណទបមងែ់ី្លាីនៅមជ្ឈមណ្ឌ លសិទិ្ធមនុស្ស 
កម្ុជា បតរូវបានរញុបចាន និងគបរាមនោយផាទា ល់រាតន់ោយមនុស្សនសលាៀកពាកសិុ់វលិ ហែលបតរូវបាន 
ែឹងថាជាកងសន្តិសុែ នៅនេលនោកេុះនៅទីតាងំហែលជាែីរានជនរាលា ះរវាងេលរែឋា ៣បគរួសារ 
និងបករុមែុ៊ន ឃុន នសៀ។ 

• នៅនេលេយាយាមបត�្រន់ៅតំ្រនន់ន្ះម្តងនទៀត នោកបានប្រឈមមុែនឹងកងសន្តិសុែបករុម
ែុ៊ន ឃុន នសៀ ហែលប្រោ្រន់ោយកា្ំរិត េូនៅ និងញញូរ ជាអ្នកគបរាមកា្ររ់្ូរនោក និងនជរ 
ប្ររា្ នលើនោក។

 ថ្ងៃទី១១ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតំណ្ងសែជីេ ៣ន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួនេី្រទញុះញង៥់០

 ករណីទី៥០  នែត្តកណ្្ត ល
  	ការរមំោភបំពានរបស់អាជ្ញា ធរ/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកតំណ្ងសែជីេ ៣ន្ក ់ថនសែេព័ន្ធសែជីេនសរកីម្មករហែ្មរ នោក មុែ រាញ់ ន្រៀវ រ៉ានណ្ 
រនិ និងសុែ វជិាចា រ៉ា បតរូវបានបកសួងមហាថផ្ទានកាះនៅ និងចា្រែ់លាួនេី្រទញុះញងក់ម្មករឲ្យន្វើកូែ 
កម្ម។

• ការចា្រែ់លាួន បតរូវបានន្វើន�ើងតាម្រណ្តឹ ងរ្រស់នរាងេបក Quint Major Industrial ជាកហនលាងហែល 
កម្មករបានន្វើការតវ៉ាឲ្យរានការទទួលកម្មករហែលបាន្រញ្ឈ្រ់្ ្មីៗេំនួន ២៥ន្ក ់ ឲ្យេូលន្វើការ 
វញិ។

 ថ្ងៃទី២៥ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនសែជីេ ៨ន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងនចាទប្រកាន៥់១

 ករណីទី៥១ បសរុកបាទី នែត្តតាហកវ
  	ការរមំោភបំពានរបស់អាជ្ញា ធរ/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សកម្មជនសែជីេេំនួន ៨ន្ក ់ ហែលជា្រុគគាលិកសែជីេ និងសរាជិកសែជេី CCAWDU 
បតរូវបានចា្រែ់លាួនកាលេីថ្ងៃទី២៣ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ អំ�ុងនេលរានការតវ៉ានៅនរាងេបក 
JSD Textile Co Ltd នោយកម្មករទាមទារឲ្យរានលកខាែណ្ឌ ការងារលអាប្រនសើរន�ើង។

• ្រន្ទា ្រេ់ីបតរូវបានឃាតែ់លាួនអស់ ៤៨ នរ៉ាង អ្នកទាងំនន្ះបតរូវបាននចាទប្រកានេ់ី្រទញុះញងឲ់្យ 
ប្របេឹត្ត្រទឧបកិែឋា (រាបតា ២៨ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ ) ញុះញង ់ (រាបតា ៤៩៥ ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ ) 
គបរាមកំហែងនឹង្រំផ្លាិេ្រំផាលា ញ (រាបតា ៤២៣ ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ ) និង្រងខាូេនសេក្តីសនបមេរ្រស់
តុោការ (រាបតា ៥២៣ ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ )។ 

• អ្នកទាងំបបា្ំរី ហែលបតរូវបាននចាទប្រកានរ់ាន នោក នសៀង យុទ្ធ នោក សុត នសៀម នោក ភនិ 
សុត នោក ហកវ ន្រឿន នោក នូ សព័ក្ត នោក អ៊ុល សំនអឿន អ្នកបសី នជឿម បសីនៅ និងនោក នសង 
នសឿន។

 ថ្ងៃទី២៥ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជន្ររសិា្ថ ន រងការវាយែ៥ំ២

 ករណីទី៥២ ឃុំរានរទិិ្ធ បសរុកសណ្្ត ន ់នែត្តកំេង់្ ំ
   អំម�ើែិងសា/	ការរមំោភបំពាន

• នោក ឈាង វទុ្ធី សកម្មជនរា្ន កន់ៅក្នុង្រណ្្ត ញសែគមនថ៍បេ�ង ់ បតរូវបានវាយែំនោយ 
ទាហាន រា្ន កន់ៅក្នុងអងគាភាេបសាវបជាវនែត្តកំេង់្ ំ នោក ហ្រន៉ ្រ៊ុនគា។



៣១ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៤៧ Mech Dara, “May 1 Rallies Marred by Police Violence”, The Cambodia Daily, 2 May 2014.

៤៨ Mom Kunthear, “Bus Company Sues Strikers”, Phnom Penh Post, 7 May 2014.

៤៩ ស�េក្តីតបកា�់ព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា, “ការគតមាមកំដហ្សលើអនាក�តមប�តមរួលគសតមា្កំដណទតម្់ដីធ្ីថនមជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា” ថ្ងៃទី១០ ដខឧ�ភា ឆ្នា ំ២០១៤,http://

www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=52&id=5

• ទាហាននន្ះ បានជួ្រនោក ឈាង វទុ្ធី នៅក្នុងនភាជនីយោឋា នមយួ នែើយេយាយាមចាកន់ោក 
១៣ែង មុននេលបតរូវបាន្រញ្ឈ្រន់ោយអ្នកនៅហក្រនន្ះ។ មយួឆា្ន មំុន នោក វទុ្ធី បានោកន់ឈា្ម ះ 
ទាហាននន្ះនៅក្នុងពាក្យ្រណ្តឹ ងនៅកានប់កសួងមហាថផ្ទាថារានមនន្តីទាហានជា្រព់ាកេ់ព័ន្ធនឹង 
ការកា្រន់ឈើែុសេបា្រ។់

 ថ្ងៃទី២៧ ហែឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតំណ្ងជនរងនបគាះការរនំោភែី្លាី បតរូវបានចា្រែ់លាួន៥៣

 ករណីទី៥៣ ឃុំសទាឹងបតង ់បសរុកសាោនបរៅ នែត្តថ្រលិ៉ន
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកតំណ្ងជនរងនបគាះការរនំោភែី្លាី ៤ន្ក ់នោក នអាម សុរាត ់នោក នអាម សំអុល នោក 
នេបជ សុធា និងនោក ទួន រាក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងនចាទប្រកានេ់ី្រទរនំោភនោយែុសេបា្រ់
នលើែីរែឋា និងបតរូវបានឃុំែលាួននៅេន្ធន្គារនែត្តថ្រលិ៉ន។ 

• ការចា្រែ់លាួន បតរូវបានន្វើន�ើងនបកាយនេលអ្នកតំណ្ងទាងំ្រនួ ែឹកន្ភំូមេិំនួន្រនួែុសគា្ន គឺ 
ភូមទិំន្រ ់អូរ កាធាងវា អនលាងរ់កសា និងភ្ន ំ នបកញផាស់ផ្ល នែើម្សីរនសរលិែិតនៅន្យករែឋាមនន្តី 
្រ្តងឹ អំេីការ្រំផ្លាិេ្រំផាលា ញផ្ទាះរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ នែើម្រីនំោភយកែី្លាី។ នទាះ្ីរជាសនម្តេន្យករែឋា
ម នន្តីកំេុងេិនិត្យនមើលសា្ថ នភាេកន៏ោយ  កម៏និទានរ់ានែំនណ្ះបសាយនៅន�ើយ នែើយភាលា មៗ 
្រន្ទា ្រេ់ីនន្ះ នោកអភបិាលបសរុកបាន្រន្តការនចាទប្រកានន់លើអ្នកទាងំ្រនួ។

 ថ្ងៃទី១០ ហែមិ្ ុន្ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតំណ្ងសែគមន ៍បតរូវបាននគ្រំភតិ្រំភព័យ៥៤

 ករណីទី៥៤ ឃុំបកាងំនសកៀ បសរុកទឹកផុ្ស នែត្តកំេងឆ់ា្ន ងំ
  ការបំភតិបំភយ័/	ច្បាប់

• នោក សំុ៊ ែន អ្នកតំណ្ងសែគមនរ៍ា្ន កន់ៅឃុំបកាងំនសកៀ បានទទួលរងការគបរាមកំហែង តាម 
រយៈទូរសព័េទាេីនម្រញ្ជា ការកងទព័េរា្ន ក ់ ្រន្ទា ្រេ់ីនោកបាននរៀ្រេំញត្តិនស្នើឲ្យរានអន្តរាគមនេី៍អភិ
បាលបសរុកនៅក្នុងជនរាលា ះែី្លាីរវាងអ្នកភូម ិនិងទាហាន ហែលទទួលបានែីេីបេះរាជបកឹត្យ។

 ថ្ងៃទី១៥ ហែមិ្ ុន្ ឆា្ន ២ំ០១៤ ទូរសព័េទារ្រស់បេះនតជគុណ លួន សូវាត បតរូវបានរ្ឹរអូស៥៥

 ករណីទី៥៥ សងាក តន់ប៉ាយហ្រត៉ ែណ្ឌ នប៉ាយហ្រត៉ នែត្ត្រន្ទា យរានជព័យ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ម្សេងៗ

• ទូរសព័េទារ្រស់បេះនតជគុណ លួន សូវាត ជាសកម្មជនមយួអងគាហែលបតរូវបានសាគា ល់ថាជា “បេះសង្ឃ 
េែុ្រនេចាកវទិយា” បតរូវបាន្រុគគាលមនិសាគា ល់អត្តសញ្ញា ណរ្ឹរអូសតាម្រញ្ជា រ្រស់អភបិាលែណ្ឌ  
នប៉ាយហ្រត៉ នោក ញរ នមង៉ឆរ និងនមនគរបាលែណ្ឌ  អ៊ុំ សុផ្ល ហែលអមែំនណើ រនោយមនន្តីនគរ
បាលែណ្ឌ នប៉ាយហ្រត៉ ៣០ន្ក។់ ទូរសព័េទារ្រស់បេះអងគា បតរូវបានរ្ឹរអូស ្រន្ទា ្រេ់ីបេះអងគាបាន្ត 
កម្មករហែ្មរបត�្រម់កេីប្រនទសថ្។



31ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ៣២

៥០ Mech Dara, “Another Three Textile Union Reps Arrested”, The Cambodia Daily, 12 May 2014.

៥១ ស�េក្តីតបកា�ព័ត៌មានអនាកការពារ�ិទិធាមនុ�្សរប�់មជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា “ការគតមាមកំដហ្សលើអនាក�តមប�តមរួលគសតមា្កំដណទតម្់ដីធ្ីថនមជ្ឈមណ្ឌ ល�ិទិធាមនុ�្សកម្ុជា”, ថ្ងៃទី៥ 

ដខតុលា ឆ្នា ំ២០១៤, <http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=52&id=5>

៥២ May Titthara, “Activist ‘threatened with Knife’”, Phnom Penh Post, 26 May 2014.

៥៣ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ BB038LG14។

 ថ្ងៃទី១៩ ហែមិ្ ុន្ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតំណ្ងបតរូវបាននចាទប្រកាន ់នោយសារបានរារាងំការឈូសឆាយែីនោយែុសេបា្រ៥់៦

 ករណីទី៥៦ ឃុំកក ់បសរុក្ររហកវ នែត្តរតនគិរ ី
  ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• នោក ញឹម សុែ អ្នកតំណ្ងភូម ិបតរូវបានចា្រែ់លាួន្រន្ទា ្រេ់ីនោក និងអ្នកភូម ិ២០ន្កន់ទៀត ប្រ
ឈមមែុនឹងនបគឿងេបកឈូសឆាយែីរ្រស់បករុមែុ៊ន Swift Rubber ហែលនរៀ្រនឹងឈូសឆាយែី 
រានជនរាលា ះ។ អ្នកភូម ិបាន្រ្តឹងបករុមែុ៊នននះ និងបានជូនែំណឹងែល់មនន្តីថារាននបគឿងេបកឈូស
ឆាយបានឈូសឆាយែីរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះនោយែុសេបា្រ។់ នោក ញឹម សុែ បតរូវបាននចាទ 
ប្រកានេ់ី្រទ “នបជៀតហបជកនោយែុសេបា្រន់ៅក្នុងការ្រំនេញមុែងារសាធារណៈ” (រាបតា ៦០៩ 
ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ )។

 ថ្ងៃទី២៤ ហែមិ្ ុន្ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកកាហសត បតរូវបាននគវាយែំយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរនៅក្នុងការតវ៉ារ្រស់គណ្រក្សសននងាគា ះជាតិ៥៧

 ករណីទី៥៧ សងាក តប់សះេក ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
  	អំម�ើែិងសា/	ការរមំោភបំពាន

• អ្នកកាហសតវទិ្យសុមលាងប្រជា្ិ្រនតយ្យ នោក ឡាយ សារ៉ាន បតរូវបានកងសន្តិសុែ ១០ន្កទ់ាត ់
និងវាយែំនោយែំ្រង ្រណ្្ត លឲ្យរងរ្រសួយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ និងបាកឆ់អាឹង ្រន្ទា ្រេ់ីនោកបាន្តរ្ូរជា
នបេើនថនការ្រំហ្រកការតវ៉ារ្រស់គណ្រក្សសននងាគា ះជាតិ។

 ថ្ងៃទី២១ ហែកកកោ ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនែី្លាី បតរូវបាននកាះនៅសាកសួរ៥៨

 ករណីទី៥៨  នែត្តកណ្្ត ល
  ការបំភតិបំភយ័/	ច្បាប់

• អ្នកភូម ិ ១២ន្ក ់ បតរូវបានសាោែំ្រូងនែត្តកណ្្ត លនកាះនៅសាកសួរ ទាកទ់ងនឹងការពាកេ់ព័ន្ធ 
រ្រស់អ្នកទាងំនន្ះនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាងំនឹងបករុមែុ៊ន ផានអុីមេិ នោយអំពាវន្វែល់អាជាញា ្រឲ្យ
ជួយ�អន្តរាគមនន៍ៅក្នុងការរនំោភែី្លាីរ្រស់បករុមែុ៊ននលើែីទំែំ ៦៣ ែិកតា រ្រស់មនុស្សេំនួន 
១៨០បគរួសារ។

 ថ្ងៃទី២៨ ហែកកកោ ឆា្ន ២ំ០១៤ កងសន្តសុិែវាយែំសកម្មជនឲ្យសនលា្រ៥់៩

 ករណីទី៥៩ រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងសន្តសុិែែណ្ឌ ែូននេញប្រោ្រន់ោយជំពាម និងែំ្រង បានវាយែំនៅនលើសកម្មជន្ឹរងកក ់
និង ្រុរកីីឡាហែលបានន្វើការតវ៉ានោយអែិងសា។

• អ្នកតវ៉ា បាននៅមុែសាោរាជធានី នែើម្ទីាមទារឲ្យនគារេពាក្យសនយារ្រស់ែលាួនក្នុងការនោះបសា
យជនរាលា ះែី្លាីរ្រស់សែគមនទ៍ាងំេីរ។

• អំនេើែិងសា បាននកើតន�ើងនៅនេលហែលកងសន្តិសុែេយាយាមឃាតែ់លាួននោក េព័នទា េុទ្ធិសព័ក ជា 
មនុស្សរា្ន កក់្នុងេំនណ្មមនុស្សទាងំ ២៣ន្ក ់ហែលបតរូវបានចា្រែ់លាួន និងជំនំុជបមះកាលេីហែមករា 
ឆា្ន ២ំ០១៤។ នស្តីេីរន្ក ់អ្នកបសី បបាក ់សីុផា និងអ្នកបសី ែឹម បសី បតរូវបាននគវាយឲ្យសនលា្រអ់�ុំង
នេលរានការវាយែំ។



៣៣ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៥៤ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ KN023LG14។

៥៥ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ BM037DAP14។

៥៦ Ben Sokhean, “Villager Charged After Blocking Land Clearance in Ratanakkiri” The Cambodia Daily, 20 June 2014.

៥៧ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP062PA14។

 ថ្ងៃទី២៨ ហែកកកោ ឆា្ន ២ំ០១៤ មនុស្សជំទងរ់ា្ន ក ់បតរូវបានសរាលា ្រ ់នៅនេលការពារែីអ្នកជិតខាង៦០

 ករណីទី៦០ បសរុកគូនលន នែត្តបេះវហិារ
   អំម�ើែិងសា/	ការសរ្ាប់

• នោកបទី េំនរ ើន ជាកសិករអាយុ ១៩ឆា្ន រំា្ន ក ់ បតរូវបានបាញ់សរាលា ្រន់ោយទាហានរា្ន ក ់ នៅនេល
នោកេយាយាមជួយ�អ្នកជិតខាង្រញ្ឈ្រទ់ាហានេីការកា្រន់ឈើនៅនលើែីរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ។

• មុននេលរានការបាញ់ 
ទាហានបានប្រកាសថាអ្នកភូមមិនិបតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យន្វើហបសេំការនលើតំ្រនន់ន្ះនទ នបពាះវាជាក
ម្មសិទិ្ធមនន្តីជានែ់្ស់រ្រស់ទាហានទាងំនន្ះ គនឺោក សុ៊ន ែម។

• ន្យទាហាន នោក នភឿន ោស បតរូវបាននចាទប្រកានេ់ី្រទមនុស្សឃាត និងនប្រើបបាស់អាវុ្ នោ
យគា្ម នការអនុញ្ញា ត។

 ថ្ងៃទី៣ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ ប្រធានសង្ឃបតរូវបានទរាលា កត់ហំណង នៅនេលជួយ�អ្នកភូមិ៦១

 ករណីទី៦១ នែត្តសាវ យនរៀង
  បាតប់ងក់ារចិ្ញឹ្មជិវតិ/	ការទរ្ាកត់ហំណង

• បេះនតជគុណ នអង េុទ្ធី ប្រធានសង្ឃវត្តនៅនែត្តសាវ យនរៀង បតរូវបាននគរាយការណ៍ថាបតរូវបាននគទ
រាលា កត់ហំណង នៅនេលហែលបេះអងគាជួយ�អ្នកភូមហិែលបានតវ៉ាជំទាស់នឹងការសាងសងហ់បេកកាត់
តាមែីរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះ។ ប្រធានការយិាលព័យសាសន្បសរុករែំួល នោក តឹក សាន បាន 
និយាយថាការែកតំហណងននះ នោយសារហតបេះអងគាេំណ្យនេលនបេើននេកនៅនបរៅ្ររនិវណវត្ត។

 ថ្ងៃទី៥ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ នមែឹកន្សំែគមន�៍ពាង បតរូវបានចា្រែ់លាួនអំ�ុងនេលនែើរក្នួ៦២

 ករណីទី៦២ ឃុំតានជស បសរុកបតឡាេ នែត្តកំេងឆ់ា្ន ងំ
 (សូមមមើលករណីទ	ី៦៤)	 ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• អ្នកភូម ិ ៥០ន្ក ់ មកេីសែគមន�៍ពាង បានចា្រន់ផ្្តើមនែើរក្នួេំងាយ ៦០គ.ម នៅកានរ់ាជ 
ធានីភ្ននំេញ នែើម្អីំពាវន្វឲ្យរានែំនណ្ះបសាយនលើជនរាលា ះែី្លាីែរំ៉៏ាថររ៉្រស់អ្នកទាងំនន្ះជាមយួ 
បករុមែុ៊ន KDC។ នៅនេលនៅែល់ទីរមួបសរុកកំេងប់តឡាេ នគរបាល និងកងរាជអាវុ្ ែត្ថ 
ប្ររាណ ១០០ន្ក ់ បាន្រំហ្រកអ្នកទាងំនន្ះនោយែិងសា ហែល្រណ្្ត លឲ្យអ្នកភូម ិ ៨ន្ករ់ង 
រ្រសួ។

• អ្នកនែើរក្នួ ៣ន្ក ់កប៏តរូវបានចា្រែ់លាួនែូេជានោក សងៃួន នញឿន (សាវ មរី្រស់អ្នកែឹកន្សំែគមន៍
�ពាងហែលនលេនធាលា  អ្នកបសី អ៊ុំ សុភ)ី នោក បស៊រុន ថា និងនោកគួេ ែុក (អ្នកភូមហិែលរានអាយុ 
៦៧ឆា្ន រំា្ន ក)់។  នៅថ្ងៃទី២៩ ហែសីហា អ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបាននោះហលងឲ្យនៅនបរៅឃុ្ំរនណ្្ត ះ 
អាសន្ន។
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៥៨ Ben Sokhean, “Protest Outside Kandal Court as Questioning Starts in Land Case”, The Cambodia Daily, 22 July 2014.

៥៩ Khouth Sophak Chakrya, “District guards back on beat”, Phnom Penh Post, 29 July 2014.

៦០ Phak Seangly, “Land fight leads to death” Phnom Penh Post, 29 July 2014.

៦១ Meach Dara, “Monk Claims Demotion Over Support for Land Protest” The Cambodia Daily, 4 August 2014.

 ថ្ងៃទី៥ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនែី្លាី បតរូវបានតុោការេ្យរួនទាស និងេិនព័យជាបបាក៦់៣

 ករណីទី៦៣ នែត្តកំេង់្ ំ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការ្្តន្ទា មោសម្�ែ្មទណ្ឌ

• សកម្មជនបបា្ំរនួន្ក ់បានទទួលនូវការេ្យរួនទាសេន្ធន្គារេំនួន ១ឆា្ន  ំនិងសនបមេឲ្យសងជាបបាក ់
១.២៥០ ែុោលា រ នៅនោក អ៊ុល រោឋា  ហែលជាអ្នករកសីុ េំនពាះនែើមែំ�ូងមហីែលបតរូវបាននគនចាទ 
ប្រ កានថ់ាបតរូវបានកា្រ្់រំផាលា ញនោយអ្នកទាងំនន្ះ។  សកម្មជនទាងំនន្ះ បតរូវបានចា្រែ់លាួន និង 
នចាទ ប្រកានព់ាកេ់ព័ន្ធនឹងការឃាលា នំមើលការកា្រន់ឈើែុសេបា្រន់ៅក្នុងថបេ�ង។់ 
សកម្មជនទាងំនន្ះរមួរាន នោក ន៉៉ ធា នោក រាស នគឿង នោក រាស វ៉ាន ់នោក បេ ំសុ៊យ 
នោក ហែម ហាយ នោក នួន គីន នោក ែួង ឆាយ នោក នៅ ែន និងនោក ឈាង វទុ្ធី។

 ថ្ងៃទី១២ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ នគរបាលបានវាយែំនលើសកម្មជនែី្លាីហែលបាននែើរហែក្នួនោយអែិងសា៦៤

 ករណីទី៦៤ បសរុកកំេងប់តឡាេ នែត្តកំេងឆ់ា្ន ងំ
 (សូមមមើលករណីទី៦២)  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• នគរបាល និងកងរាជអាវុ្ ែត្ថ បានវាយែំនលើអ្នកនែើរក្នូអែិងសា ហែលមកេីសែគមន ៍
�ពាង នោយបាននែើរក្នុងេំងាយ ៦០ គ.ម នៅកានរ់ាជធានីភ្ននំេញ នែើម្ហីសវងរកអន្តរាគមនេ៍ី
សនម្តេន្យករែឋាមនន្តី នៅក្នុងជនរាលា ះែី្លាីែរំ៉៏ាថររ៉្រស់អ្នកទាងំនន្ះជាមយួនឹងបករុមែុ៊ន KDC។

• នៅនេលអ្នកទាងំនន្ះនែើរបានេំងាយ ៥គ.ម នគរបាល និងកងរាជអាវុ្ ែត្ថ ១០០ន្ក ់ បាន 
្រិទផ្លាូវ និងវាយែំនៅនលើអ្នកនែើរក្នួ នទាះ្ីរនៅក្នុងក្នួរានកូននក្មង និងមនុស្សចាស់ជានបេើន 
កន៏ោយ។ នគរបាល បាន្រំផាលា ញរនទះោកអ់ងករ និងឆា្ន ងំចានហែលអ្នកនែើរក្នួយកតាមមក។

• នស្តីេំនួន ៣ន្ក ់ បានសនលា្រ ់ ្រន្ទា ្រេ់ីថែរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះបតរូវបានេងនៅនបកាយែ្នង នែើយ 
្ុររស រា្ន កទ់ទួលរងរ្រសួថែនឆវងយ៉ាង្ងៃន់្ ងៃរ។ អ្នកនែើរក្នួ ៣ន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួន រមួរានអ្នកបសី 
បស៊រុន ថា គួេ ែុក និងនោក សងៃួន នញឿន។

• នោក ែុ៊ល វាសន្ នមនគរបាលបសរុកកំេងប់តឡាេ បាន្រែិនស្ថាមនិរានអំនេើែិងសាណ្ 
មយួនន្ះនទ នទាះ្រីជារានអ្នករាយការណ៍បាន្តបាននូវការវាយែំ និងរានឈាមនៅនលើែី 
កន៏ោយ។

• ថ្ងៃ្រន្ទា ្រ ់ ក្នួបាន្រន្តែំនណើ រនៅកានរ់ាជធានីភ្ននំេញ នទាះជាបតរូវបានរារាងំជា្រនណ្្ត ះអាសន្ន 
ឆលាងកាតែ់ណ្ឌ ្រញាស្សហីកវកន៏ោយ។

 ថ្ងៃទី១៨ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ ការតវ៉ាអែិងសា បតរូវបាន្រំហ្រកនោយែិងសា៦៥

 ករណីទី៦៥ សងាក ត្់រឹងបតហ្រក ែណ្ឌ េំការមន រាជធានីភ្ននំេញ
  ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងករាលា ងំេបមរុះ បាន្រំហ្រកយ៉ាងែិងសានលើអ្នកភូមនិែត្តបកនេះ ហែលបាននែើរក្នួមកកានន់គែោឋា
នសនម្តេន្យករែឋាមនន្តី នែើម្ោីកញ់ត្តិហសវងរកការអន្តរាគមនន៍លើ្រញ្ហា ជនរាលា ះែី្លាីហែលកំេុងនកើត
រានន�ើង។

• នទាះ្រីជារានការតវ៉ាអែិងសាកន៏ោយ កក៏រាលា ងំេបមរុះបានវាយែំនៅនលើបករុមមនុស្សនោយនប្រើែំ
្រង ហែល និងែំ្រងឆក។់ អ្នកភូម ិ១២ន្ក ់បានរងរ្រសួរមួទាងំកុរាររា្ន កអ់ាយុ ៤ឆា្ន  ំនិងទារក 
រា្ន កអ់ាយុ ៦ហែផ្ងហែរ។



៣៥ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៦២ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ, “អ្្គការ លីកាដូ សថាកេ លសោ�េំសពាះការបកក្កេ បសដាយហិ្សាសលើការសដើរ ដហក ល្ួនអហិ្សារប�់អនាកភូមិ ឡ ពា្” សេញផ្សាយថ្ងៃទី១២ ដខ�ីហា ឆ្នា ំ២០១៤, http://

www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=352

៦៣ Chhay Channyda, “Activists Sentenced”, Phnom Penh Post, 6 August 2014.

 ថ្ងៃទី១៨ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ នមែឹកន្សំែជីេ បតរូវបានឃាតែ់លាួន៦៦

 ករណីទី៦៦ ឃុំបជកន់មទាស បសរុកបាវតិ នែត្តសាវ យនរៀង
  ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• នោក ទួន សាហរន៉ ជាអ្នកតំណ្ងសម្ព័ន្ធសែជីេេលន្កម្មករនៅក្នុងនរាងេបក You Li បតរូវបាន
ចា្រែ់លាួនេី្រទញុះញងក់ម្មករឲ្យ្ិរទផ្លាូវជាតិនលែ ១។

• នោក ទួន សាហរន៉ បានែឹកន្កំម្មក ៨០០ន្ក ់នៅក្នុងវសិព័យឧសសាែកម្ម អំពាវន្វឲ្យរានការ 
្រហន្ថម្រនទា្រន់េទ្យ កងាហា រឲ្យបានបគ្រប់គានក់្នុង្រនទា្រន់្វើការងារ និងហកលំអ្រនទា្រទឹ់ក និងបបាកឧ់្រត្ថម្ 
១០ែុោលា រ ែល់នស្តីហែលបានសបរាលកូន។ ្រន្ទា ្រេ់ីបតរូវបានយកនៅ “អ្ររ់”ំ នោយនគរបាល 
និង សនយាថានោកនឹង្រញ្ឈ្រក់ារតវ៉ានផ្្សងៗនទៀតន្នេលខាងមុែ នោកបតរូវបាននោះហលង 
នោយមនិរានការនចាទប្រកាន។់

 ថ្ងៃទី២៦ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតំណ្ងសែគមន ៍បតរូវបានផ្្តន្ទា នទាសេន្ធន្គារ ៣ឆា្ន ៦ំ៧

 ករណីទី៦៧ ឃុំកំេងប់កសំាង បសរុក្រូរ ីនែត្តតាហកវ
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការ្្តន្ទា មោសម្�ែ្មទណ្ឌ

• អ្នកតំណ្ងសែគមន ៍៣ន្ក ់នោក វ ីេព័នទា នោក វ ីរាយ និងនោក សុន រុ ំបតរូវបានចា្រែ់លាួន និង 
នចាទប្រកានេ់ី្រទឈូសឆាយែីថបេែុសេបា្រ។់ អ្នកទាងំ្ីររានជា្រព់ាកេ់ព័ន្ធនឹងជនរាលា ះែី្លាី 
សែគមន ៍រ្រស់អ្នកទាងំនន្ះជាមយួនឹងប្រធានការយិាលព័យកសិកម្ម រកុាខា ប្ររាញ់ និងននសាទ 
ជាអ្នក បានរនំោភែី ២០០ ែិកតារ្រស់េលរែឋា ៧២ បគរួសារ។ អ្នកទាងំ្ីរ បតរូវបានផ្្តន្ទា នទាស 
្រ៉ុហន្តេ្យរួនទាសេំនួន ៣ឆា្ន  ំនិងេិនព័យជាបបាក ់៣ោននរៀល (៧៥០ែុោលា រ)។

 ថ្ងៃទី២៩ ហែសីហា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជន្ឹរងកក ់៤ន្ក ់បតរូវបានចា្រែ់លាួន៦៨

 ករណីទី៦៨  ែណ្ឌ នបជាយេងាវ រ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• សកម្មជនសែគមនម៍កេីតំ្រន្់រឹងកក ់ ៤ន្ក ់ បតរូវបានចា្រែ់លាួននៅវត្តចាស់ក្នុងែណ្ឌ នបជាយ 
េងាវ រ។ សកម្មជនទាងំនន្ះ បានមកែល់ទីនន្ះនែើម្គីាបំទសែគមនែ៍ី្លាីមកេីនែត្តថ្រលិ៉ន 
្រន្ទា យរានជព័យ បាតែ់ំ្រង និងសាវ យនរៀង ហែលបាននរៀ្រេំនែើរក្នួោកញ់ត្តិនៅកានរ់ែឋាសភា 
និង សនម្តេន្យករែឋាមនន្តីនៅនេលបេឹក។

• សកម្មជនេំនួន ៤ន្ក ់ហែលបតរូវបានចា្រែ់លាួនរមួរាន កញ្ញា  សុង បសីោភ នទេ វន្នី ហែក េព័នទារស្មី 
និងគង ់េន្្ថ ។ អ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបានឃាតែ់លាួននៅ្រ៉ុស្តិ៍នគរបាលែណ្ឌ នបជាយេងាវ រ និងនោះហលង 
នៅមុននេលថ្ងៃបតង ់ នោយមនុស្សរា្ន កក់្នុងេំនណ្មអ្នកទាងំនន្ះ បតរូវ្រញជាូ ននៅកានម់នទាីរនេទ្យ 
កាល់ហមត៉។ ្រន្ទា ្រេ់ីចា្រែ់លាួនសកម្មជនទាងំ្រនួន្ក ់ អាជាញា ្របានរារាងំសរាជិកសែគមន ៍នៅ
ក្នុងវត្តចាស់នោយមនិឲ្យនេញនៅនបរៅ។



35ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ៣៦

៦៤ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ, “អ្្គការ លីកាដូ សថាកេ លសោ�េំសពាះការបកក្កេ បសដាយហិ្សាសលើការសដើរ ដហក ល្ួនអហិ្សារប�់អនាកភូមិ ឡ ពា្” សេញផ្សាយថ្ងៃទី១២ ដខ�ីហា ឆ្នា ំ២០១៤, http://

www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=352; May Titthara, “Peaceful marchers beaten”, Phnom Penh Post, 13 August 2014, http://www.phnompenhpost.com/national/

peaceful-marchers-beaten

៦៥ Pech Sotheary, “Capital clash sees 10 injured”, Phnom Penh Post, 19 August 2014.

៦៦ Sek Odom, “Union Official Arrested for ‘Inciting’ Striking Workers”, The Cambodia Daily, 19 August 2014.

 ថ្ងៃទី៨ ហែកញ្ញា  ឆា្ន ២ំ០១៤ ការអនុវត្តនីតិវ ិ្ ីបេែ្មទណ្ឌ នោយមនិបតឹមបតរូវមកនលើបេះនតជគុណ លួន សុវាត៦៩

 ករណីទី៦៩ រាជធានីភ្ននំេញ
  	ការបំភតិបំភយ័/	ច្បាប់

• នីតិវ ិ្ ីជំនំុជបមះនរឿងបេែ្មទណ្ឌ  រ្រស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សល្នីឈា្ម ះ បេះនតជគុណលួន សុវ៉ាត 
បតរូវបាន្រន្ត ្រន្ទា ្រេ់ីបតរូវបានេនយារនេលរយៈនេល ២ឆា្ន ។ំ ការនចាទប្រកានេ់ី្រទញុះញងឲ់្យ 
ប្របេឹត្ត្រទឧបកិែឋា (រាបតា ៤៩៥ ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ ) ហែលនផ្្តើមេីការន្វើបាតុកម្ម នោយជនរង 
នបគាះេីជនរាលា ះែី្លាី ក្នុងឆា្ន  ំ២០១២ ប្រជំទាស់នឹងអាជាញា ្ររែឋា។ ប្រសិនន្រើតុោការន្វើការ ផ្្តទាទា នទាស 
នន្ះបេះនតជគុណសុវ៉ាត អាេប្រឈមនឹងការជា្រេ់ន្ធន្គាររយៈនេល ២ឆា្ន  ំនិងេិនព័យ ជាបបាក ់
េំនួន ១០០០ែុោលា រអានមរកិ ហែលនស្មើនឹងជាង ៤.០០០.០០០នរៀល។

• ការនចាទប្រកានន់ៅនលើបេះអងគា បតរូវបាននគរមួ្រញចាូ លជាមយួនឹងសំណំុនរឿងេីរនផ្្សងនទៀតនៅក្នុង
ឆា្ន  ំ ២០១៣ ហែលេំុរានការពាកេ់ព័ន្ធនឹងបេះអងគាទាល់ហតនសាះ។ សំណំុនរឿងនន្ះ កន៏្វើការនចាទ 
ប្រកានន់ៅនលើនោក សួន នសររីោឋា  ហែលជាអ្នកននយាបាយែេ៏បមរូងេបរាស ហែលរានមូលោឋា ន 
នៅសែរែឋាអានមរកិ។ ែីកានកាះនៅែំ្រូងរ្រស់តុោការនៅនលើ បេះនតជគុណសុវ៉ាត កប៏ាននចាទ
ប្រកានេ់ី្រទរមួគំនិតក្តផ់្ងហែរ។ ហតនទាះជាយ៉ាងណ្កន៏ោយ ែីកានកាះនៅជា្រន្ត្រន្ទា ្រ ់បាន
ន្វើការនចាទប្រកានប់េះអងគាហតេី្រទញុះញង្់រ៉ុនណ្ណា ះ។

• ្រន្ទា ្រេ់ីបាន្រងាហា ញែលាួននៅសវន្ការ ជាមយួនឹងសែជនជា្រន់ចាទរ្រស់បេះអងគា។ ប្រធានថន 
បករុមប្ឹរកសាជំនំុជបមះ បានប្រកាសថាសំណំុនរឿងហែលរានោេន់ោយហ�កមយួរ្រស់បេះនតជគុណ 
សុវ៉ាត ហែលមនិបតរូវបានែឹងនៅែល់ភាគីទាងំអស់ហែលពាកេ់ព័ន្ធ ការេិតវាបតរូវបាននេញជាង 
េីរឆា្ន កំនលាងមកនែើយ កាលេីថ្ងៃទី៥ ហែវេិ្ិកា ឆា្ន ២ំ០១២។ សា្ថ នភាេថនសំណំុនរឿង និងលកខាណៈ
ថនការនចាទប្រកានម់កនលើបេះនតជគុណសុវ៉ាត នៅហតរានភាេមនិេបាស់ោស់ ែូេជា នមធាវកីារ
ពារក្តីមនិទានប់តរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យេិនិត្យនៅនលើសំណំុនរឿង្្មីហែលបានផ្្តល់ឱ្យ។

 ថ្ងៃទី១០ ហែកញ្ញា  ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកបសាវបជាវេីការរនំោភែី្លាី បតរូវបានឃាតែ់លាួនអស់មយួយ្រ៧់០

 ករណីទី៧០ បករុងសំនរាង បសរុកសំនរាង នែត្តឧត្តររានជព័យ
   ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកបសាវបជាវេីរន្ក ់រ្រស់អងគាការរសម្មក៌ម្ុជា នោក សុែ លីោ និង នមគ៉ ែវូគូសាវ៉ា បានបតរូវ 
បាននគរបាលអនន្្ត ប្រនវសនឃុ៍ំែលាួននេញមយួយ្រ ់នៅក្នុងនែត្តឧត្តររានជព័យ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំេីរ
បាននៅសួរសុែទុកខាបករុមបគរួសារហែលបាន្រនណ្ត ញនេញ នោយបករុមែុ៊នសករសថ្ MitrPhol ហែ
លជាបករុមែុ៊នផ្គាតផ់្គាងស់ករសេម្ងរ្រស់កូកាកូឡា។ នៅក្នុងឆា្ន  ំ ២០០៨  វាលហបសហែលជា 
កម្មសិទ្ធរិ្រស់េលរែឋាប្ររាណ ១០០ បគរួសារ នៅក្នុងភូម្ិរុស្ស បតរូវបានរ្ឹរអសួយក នែើម្ោី ំ
ែំណ្ំអំនៅ។

• ែណៈនេលហែល អ្នកទាងំេីរ កំេុងន្វើែំនណើ រ រ្យន្តនគរបាលេំនួន៤ បានេូលនៅនកៀក 
នែើយបានសំុឱ្យអ្នកទាងំេីរ ឲ្យន្វើែំនណើ រជាមយួនគរបាលទាងំនន្ះនៅកានស់្នងការនគរបាល 
នែត្តឧត្តររាន ជព័យ។ េួកគាតប់ាន្រែិនស្ នោយសារការបេរួយបារម្អំេីសុវត្ថិភាេ នោយ 
ន្វើែំនណើ រនោយ ម៉ូតូនៅនេលយ្រ។់ មយួរនំេេនបកាយមក ស្នងការរង បានមកែល់ នែើយនស្នើ ឲ្យ 
ែវូគូសាវ៉ា ្រ ងាហា ញនូវលិែិតឆលាងហែនរ្រស់ន្ង ហែលនៅនេលនន្ះ ន្ងមនិបានយកមកជា ្រ ់
ែលាួននន្ះនទ។



៣៧ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៦៧ របាយការណ៍ស�ើុបអស្កេតរប�់អ ្្គការលីកាដូ ដដលមិនតតរូវបានសេញផ្សាយ៖ PP115LG14.

៦៨អត្ថបទខ្ីអ ្្គការ លីកាដូ, “�កម្មជន�ហគមន៍បឹ្កក់េំនលួនបលួនន្ក់ តតរូវបានចាប់ខ្លួន” សេញផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ដខ�ីហា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=78

• នៅនរ៉ាង ៨៖៣០ោងៃ េ អ្នកទាងំេីរបានបតរូវចា្រែ់លាួន នោយមនិរានែីកា និងមនិបានផ្្តល់មូល 
នែតុសមរម្យសបរា្រក់ារឃុំែលាួន។ ្រន្ទា ្រម់ក េួកគាតប់តរូវបានសាកសួរជាង ៣នរ៉ាង អំេីសកម្ម
ភាេបសាវបជាវរ្រស់អ្នកទាងំេីរ។ នៅនេលនន្ះហែរ នោក សុែ លីោ បានបតរូវនោះហលង ក្៏រ៉ុហន្ត
នោកបាននបជើសនរ ើសនៅទីនន្ះជាមយួែវូគូសាវ៉ា។  ែវូគូសាវ៉ា បាន្រងាហា ញនូវលិែិតឆលាងហែន 
រ្រស់ន្ង ហែលបាននសកន ្រ៉ុហន្តភាលា មៗនន្ះ ន្ងបតរូវបានបបា្រថ់ា វាមនិចាបំាេន់ទ ក្នុងការ្រងាហា ញ 
នូវឯកសា រទាងំននះនៅេួកនគ។ នៅបេកឹថ្ងៃ្រន្ទា ្រ ់ េួកគាតទ់ាងំេីរន្ក ់ បតរូវបាន្រញជាូ ននៅកាន ់
ន្យកោឋា នអនន្្ត ប្រនវសន ៍នៅឯរាជធានីភ្ននំេញ និងបតរូវបាននោះហលងនៅនេលរនសៀល ្រន្ទា ្រេ់ី 
ែវូគូសាវ៉ា បានេុះែត្ថនលខានលើឯកសារមយួ នោយយល់បេមមនិោកព់ាក្យ្រណ្តឹ ងនៅនលើការ
ឃំុែលាួនរ្រស់ន្ង។

• អងគាការសម្មក៌ម្ុជា បានជួយ�បករុមបគរួសារជនរងនបគាះនៅនែត្តឧត្តររានជព័យ ោកព់ាក្យ្រណ្តឹ ង 
នៅគណៈករា្ម ្ិការសិទ្ធិមនុស្សថនប្រនទសថ្នៅក្នុងឆា្ន ២ំ០១៣ ហែលមុនមយួហែថនការប្រកាស 
ថា បករុមែុ៊ន MitrPhol បានយកែីប្រជាេលរែឋានោយែុសេបា្រ។់

 ថ្ងៃទី១៦ ហែកញ្ញា  ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនសែជីេ បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងឃាតែ់លាួននោយមនិរានែីកា៧១

 ករណីទី៧១ បសរុកកំចាយរា នែត្តថបេហវង
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកតំណ្ងេីររ្ូររ្រស់ CCAWDU នោក សុែ នសៀម និង ឃុន សុែុម បានបតរូវចា្រែ់លាួន 
និងឃុំែលាួន ែណៈនេលហែលេួកនគបានែឹកន្កំារតវ៉ានៅទល់មុែនរាងេបកកំចាយរា។ ការតវ៉ាននះ 
ជាហផ្្នកមយួថនការន្វើបាតុកម្មរយៈនេលមយួសបា្ត ែ៍ ហែលទាមទារលកខាែណ្ឌ ការងារ និងបបាក ់
្រហន្ថមនលើកទឹកេិត្តប្រនសើរជាងមុន។ េួកនគបតរូវបានចា្រែ់លាួន នោយគា្ម នែីកា និងបាន្រញជាូ ននៅ
ការយិាលព័យបសរុកកំចាយរា នែើម្សួីរេនមលាើយនោយអាជាញា ្រ។  េួកនគបតរូវបាននោះហលងវញិនៅ 
នេលរនសៀល ្រន្ទា ្រេ់ីមនុស្សរា្រព់ានន់្កប់ានន្វើបាតុកម្មនៅមុែការយិាលព័យបសរុកនន្ះ។

 ថ្ងៃទី៨ ហែតុោ ឆា្ន ២ំ០១៤ ្រុគគាលិកអងគាការ សម្មក៌ម្ុជា ២ន្ក ់បតរូវបានឃាតែ់លាួន៧២

 ករណីទី៧២ ឃុំសំនរាង បសរុកសំនរាង នែត្តឧត្តររានជព័យ
  	ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងឃនុំខ្លួន

• នគរបាលបាន្រំហ្រកនូវការប្រជុំមយួ នៅឯផ្ទាះឯកជនរវាង្រុគគាលិក ៤ន្ក ់ថនអងគាការសម្មក៌ម្ុជា 
និង ២០បគរួសារ ហែលបតរូវបាន្រនណ្ត ញនេញនោយែីសម្ទាននសែឋាកិេចាេំការអំនៅមយួ។

• ្រុគគាលិកអងគាការសម្មក៌ំេុងន្វើការសរ្ាសនប៍ានពាកក់ណ្្ត ល នៅនលើេលរែឋា ២០បគរួសារ 
នៅនេលហែលនគរបាលមូលោឋា ន និងកងរាជអាវុ្ ែត្ថបានមកែល់ និងបាន្រងខាំឲ្យ្ុរគគាលិកអងគា
ការសម្មច៌ាកនេញ។ នៅនេលនន្ះហែរ នគរបាល បាននិយាយថា អងគាការសម្មប៌តរូវរានការ
អនុញ្ញា តេីអាជាញា ្រនែត្ត នែើម្នី្វើការសរ្ាសនន៍ៅក្នុងតំ្រនន់នះ។ នទាះជាយ៉ាងណ្ ស្នងការ 
នគរបាលនែត្ត  នោក នមន៉ រ៉ាលី បានទទួលសាគា ល់ជា្រន្ត្រន្ទា ្រថ់ា គា្ម នេបា្រណ់្ហែលតបមរូវ 
ឲ្យសំុការអនុញ្ញា តកន៏ោយ ្រ៉ុហន្តនោកនៅហតអះអាងថា ការសំុអនុញ្ញា តនៅហតបតរូវការជាចាបំាេ ់
នោយសារ “តំ្រនន់នះគឺស្ថិតនៅនបកាមការបគ្រប់គងថនអាជាញា ្រមូលោឋា ន (នោក)”។



37ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា ៣៨

៦៩ ការផ្សាយព័ត៌មានផាទា ល់រប�់អ្្គការ លីកាដូ, “�វន្ការសលើ�ំណំុសរឿ្រប�់តពះអ្្គ លលួន �ុវាត ឬ “តពះ�្្ឃពហុតបព័នធាផ្្សពវផ្សាយសារព័ត៌មាន””, ថ្ងៃទី២៤ ដខវេិ្ិកា ឆ្នា ំ២០១៤, http://stream.li-

cadho-cambodia.org/monk_venerable_sovath_trial/; LICADHO Statement, ស�េក្តីថ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ, “ការសចាទតបកាន់មិនតតឹមតតរូវមកសលើតពះសតជគុណ លលួន �ុវ៉ាត 

តតរូវដតលុបសចាល”, ថ្ងៃទី២៣ ដខវេិ្ិកា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=362

៧០ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍ អ្្គការ លីកាដូ, “ការឃំុខ្លួនបុគ្គលិករប�់អ្្គការ �មធម៌កម្ុជាសដាយខុ�េបាប់” ថ្ងៃទី១២ ដខកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.

php?perm=358 ;  Zsombor Peter & Mech Dara, “Researchers Detained After Visit to Resettlement Community”, The Cambodia Daily, September 11th, 2014.

៧១ Ben Sokhean, “Police Release Unionists After Workers Surround District Office” The Cambodia Daily, 17 September 2014.

 ថ្ងៃទី១១ ហែតុោ ឆា្ន ២ំ០១៤ នគរបាល វាយែំនលើ្រុគគាលិកអងគាការ សម្មក៌ម្ុជា៧៣

 ករណីទី៧៣ ឃុំសំនរាង បសរុកសំនរាង នែត្តឧត្តររានជព័យ
  	អំម�ើែិងសា/	ការរមំោភបំពាន

• នគរបាលនៅនែត្តឧត្តររានជព័យ បាននប្រើែិងសានលើ្រុគគាលិកអងគាការសម្ម ៌ នោយបានោល់ 
្រុគគាលិកទាងំនន្ះេំនពាះ ្រន្ទា ្រេ់ីអ្នកទាងំនន្ះបាន្រែិនស្មនិអនុញ្ញា តឲ្យមនន្តីហឆកនឆរឡាន 
រ្រស់អ្នកទាងំនន្ះនោយគា្ម នែីកា និងនោយគា្ម នការ្ត។ 

• នគរបាលបាន្រញ្ឈ្រឡ់ាន នៅនេលហែលេួកគាតក់េុំងែឹកជញជាូ នអ្នកភូមបិតល្រន់ៅកានស់ែ
គមនរ៍្រស់េួកនគវញិ ្រន្ទា ្រេ់ីរានការសរ្ាសនជ៍ាមយួនឹង្រុគគាលិកអងគាការសម្ម ៌ នៅឯ 
ការយិាលព័យរ្រស់អងគាការអាែែុក។  ្រន្ទា ្រេ់ីការហឆកនឆរនោយែុសេបា្រ ់ និងការវាយែំ 
នគរបាល  បានរ្ឹរអូសយកឡាន និងបានលុ្ររ្ូរភាេេីរ៉ាសីុន្ត។

 ថ្ងៃទី២០ ហែតុោ ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតវ៉ាែី្លាី បតរូវបាន្រំហ្រកនោយែិងសា៧៤

 ករណីទី៧៤ សងាក តេ់តុមុែ ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
   ការបំពានមលើមសរភីា�ក្នុងការជលួបជនុំ/	អំម�ើែិងសា	និងការចាបខ់្លួន

• កងសន្តសុិែក្នុងរាជធានីភ្ននំេញបាន្ំរហ្រកនោយែិងសានៅនលើអ្នកភូមេិំនួន ៨០ ន្ក ់មកេីនែត្ត 
បេះវហិារ ហែលបានមកែល់រាជធានីភ្ននំេញ នែើម្នីស្នើសំុជំនួយេីរោឋា ភបិាល ក្នុងការនោះបសាយ 
ជនរាលា ះែី្លាីរ្រស់េួកនគ ែណៈនេលហែលនគរបាល និងមនន្តីនគរបាលបានឈរហាមអ្នកទាងំនន្ះ 
មនិឲ្យនៅជិតនគែោឋា នឯកជនរ្រស់សនម្តេន្យករែឋាមនន្តី។

• អំនេើែិងសាននះ បាន្រងកឲ្យរានមនុស្ស ១៨ន្ករ់ងរ្រសួ ហែលក្នុងេំនណ្មនន្ះ រានមនុស្ស 
ជានបេើនបានរងរ្រសួកបាល។ នៅក្នុងេំនណ្មអ្នករងរ្រសួទាងំននះ ករ៏ាន នោក អ៊ុក នេបជ 
សំណ្ង ហែលបតរូវបាននគចា្រែ់លាូន និងនចាទប្រកានអ់ំេីការជា្រព់ាកេ់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាននះផ្ងហែរ។

 ថ្ងៃទី២២ ហែតុោ ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជនជាបេះសង្ឃ បតរូវបាននគែកតំហណងជាបេះនៅអ្ិការវត្ត៧៥

 ករណីទី៧៥ បសរុកបាណន ់នែត្តបាតែ់ំ្រង
  	ការបាតប់ងក់ារច្ិញឹ្មជីវតិ/	ការដកតំហណង

• ប្រធានសង្ឃថនវត្តភ្នកំ្សុ បេះនតជគុណ គឹម សំនអឿន បតរូវបានែកនេញេីតំហណងរ្រស់បេះអងគា 
្រន្ទា ្រេ់ីបេះអងគារានការពាកេ់ព័ន្ធនៅក្នុងការតវ៉ាសិទ្ធិែី្លាីមយួ។  ជាេិនសសនន្ះ បេះអងគាបាន 
អនុញ្ញា ត ឲ្យសរាជិកថន្រណ្្ត ញបេះសង្ឃឯករាជ្យ នែើម្យុីត្តិ្មស៌ងគាម េំនួន ១១ន្ក ់ សា្ន ក ់
នៅក្នុងវត្ត។

 ថ្ងៃទី១០ ហែវេិ្ិកា ឆា្ន ២ំ០១៤ សកម្មជន្ឹរងកក ់១០ន្ក ់បតរូវបានចា្រោ់កក់្នុងេន្ធន្គារ៧៦

 ករណីទី៧៦ សងាក តប់សះេក ែណ្ឌ ែូននេញ រាជធានីភ្ននំេញ
 (សូមមមើលករណីទី៧៧) ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សេំនួន ១០ន្ក ់ មកេីសែគមន្៍រឹងកក ់ រមួជាមយួនឹងបេះសង្ឃេំនួន 
១អងគា បតរូវបានចា្រែ់លាួន និងផ្្តន្ទា នទាសោកេ់ន្ធន្គារ េំនួន ១ឆា្ន  ំ នៅក្នុងនីតិវ ិ្ ីតុោការហែល 
រានលកខាណៈមនិយុត្តិ្ម ៌ ្រន្ទា ្រេ់ីរានការពាកេ់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាេីរ។ 



៣៩ ការវាយប្រហារ និងការគបរាមកំហែងប្រឆាងំនឹងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា

៧២ ស�េក្តីដ្្្ការណ៍អ្្គការ លីកាដូ, “ការបន្តទស្វើរខុ�េបាប់រប�់អាជាញា ធរសខត្តឧត្តរមានជ័យមកសលើបុគ្គលិករប�់អ្្គការ�មធម៌កម្ុជា”, ថ្ងៃទី១៦ ដខតុលា ឆ្នា ំ២០១៤, http://www.licadho-cambo-

dia.org/pressrelease.php?perm=360; Aun Aun Pheap, “Oddar Meanchey Police Break Up Meeting Between NGO, Evictees” The Cambodia Daily, 10 October 2014.

៧៣ អត្ថបទខ្ីអ្្គការ លីកាដូ, “អនាកសធវើការដផ្នាក�ិទធាិមនុ�្សតតរូវបាននរគបាលសខត្តឧត្តរមានជ័យវាយឲ្យរបលួ�សៅសពលសធវើការេ្តក្ឯកសារអំពីការរសំលាភដីធ្ី”, ថ្ងៃទី១១ ដខតុលា ឆ្នា ំ២០១៤,http://

www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=84

• បេឹត្តិការណ៍ទី១ សកម្មជន្ឹរងកកយូ់រឆា្ន េំំនួន ៧ន្ក ់ (នោកយាយហងត៉ ឃុន អ្នកបសីនទេ វន្នី 
កញ្ញា សុង បសីោភ អ្នកបសី គង ់េន្្ថ  អ្នកបសី ផាន ់ឈុននរត៉ អ្នកបសី ្រ៉ូ ឆវ ីនិងអ្នកបសីនង នបសង) 
បានបតរូវចា្រែ់លាូន ែណៈនេលហែលការតវ៉ាសំុឲ្យអាជាញា ្រនោះបសាយ្រញ្ហា នបគាះទឹកជំនន់្ ងៃន់្ ងៃរ 
ហែលបានកំេុងនកើតន�ើងនៅក្នុងសែគមនរ៍្រស់អ្នកទាងំនន្ះ ហែល្រណ្្ត លមកេីការលុ្រ្ឹរង
កករ់្រស់អ្នកអភវិឌ្ឍនម៍កេីគណ្រក្សកានអ់ណំ្េ។ នៅថ្ងៃ្រន្ទា ្រ ់ អ្នកទាងំនន្ះ បតរូវបាន 
ផ្្តន្ទា នទាស េី្រទរារាងំេរាេរណ៍សាធារណៈ (រាបតា ៧៨ ថនេបា្រេ់រាេរណ៍ផ្លាូវនគាក)  នឹងបាន 
ទទួល ការផ្្តន្្ត នទាសោកេ់ន្ធន្គារកបមតិនទាសអតិ្រររាេំនួន ១ឆា្ន  ំ និងេិនព័យជាបបាកេំ់នួន 
៥០០ែុោលា រ អានមរកិ។

• នៅក្នុងបេឹត្តិការណ៍ទី២ សកម្មជន្ឹរងកកេំ់នួន ៣ន្កន់ផ្្សងនទៀត (អ្នកបសី នែង នេបជ អ្នកបសី 
អុឹម បសីទូេ និងអ្នកបសីភងួ សុភាេ) បេមទាងំបេះនតជគុណ នសឿង ហាយ បតរូវបានចា្រែ់លាួននៅ 
នបរៅសាោែំ្រូងរាជធានីភ្ននំេញ នៅែណៈនេលហែលកំេុងតវ៉ាសំុឲ្យរានការនោះហលងនស្តី្រឹង 
កក ់៧ន្កខ់ាងនលើ។ បគានហ់ត ២៤នរ៉ាង នបកាយការចា្រែ់លាួន អ្នកទាងំនន្ះបតរូវបានផ្្តន្ទា នំទាសេី 
្រទរារាងំមនន្តីរាជការសាធារណៈនោយរានសា្ថ នទមងៃនន់ទាស (រាបតា ៥០៤ ថនបកមបេែ្មទណ្ឌ ) 
និងបតរូវផ្្តន្ទា នទាសជា្រេ់ន្ធន្គារកបមតិនទាសអតិ្រររា ១ឆា្ន  ំ និងេិនព័យជាបបាកេំ់នួន ៥០០ 
ែុោលា រអានមរកិ។

• សវន្ការបានប្របេឹត្តន�ើងនោយប្រញា្រប់្រញាល់ និងនផា្ត តហតនៅនលើវត្តរានរ្រស់ជនជា្រន់ចាទ
នៅកហនលាងតវ៉ា ជាជាងការហសវងរកភស្តុតាង ហែលពាកេ់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាេរ្រស់អ្នកទាងំនន្ះនៅ 
នឹង្រទនល្មើសហែលបាននចាទប្រកាន។់ 
សាោឧទ្ធរណ៍បានសនបមេតំកល់សាលបកមសាោែំ្រូងរាជធានីភ្ននំេញ ហែលបានផ្្តន្ទា នទាស
មនិបតឹមបតរូវនៅនលើអ្នកទាងំនន្ះ នទាះ្រីជារានការកាត្់រន្ថយនទាសេន្ធន្គារ និងេិនព័យមយួ 
េំនួនកន៏ោយ។ ្រន្ទា ្រេ់ី៥ហែ នៅក្នុងេន្ធន្គារ អ្នកទាងំអស់បតរូវបាននោះហលង នបកាយេីរាន 
ការនលើកហលងនទាសេីបេះមហាក្សបត។

 ថ្ងៃទី២៨ ហែវេិ្ិកា ឆា្ន ២ំ០១៤ អ្នកតវ៉ា បតរូវបានឃាតែ់លាួននោយមនិបតឹមបតរូវ៧៧

 ករណីទី៧៧ រាជធានីភ្ននំេញ
 (សូមមមើលករណីទី៧៦)  ការរមំោភបំពានមោយមម្បើអំណាច្/	ការឃាតខ់្លួន	និងចាបខ់្លួន

• បករុមសកម្មជនែី្លាី និងបេះសង្ឃ ជាង ២៥០អងគា/ន្ក ់បាន្រះ៉ទងគាិេគា្ន ជាមយួនឹងកងសន្តិសុែជាង 
១០០ន្ក ់ និងបតរូវបានគបរាមកំហែងនោយនប្រើអំនេើែិងសា នៅនេលហែលអ្នកទាងំនន្ះបាននែើរ
ហែរក្នួនោយសន្តិវ ិ្ ី សំុឲ្យនោះហលងសកម្មជន្ឹរងកកេ់ំនួន ១០ន្ក ់និងបេះសង្ឃេំនួន ៣អងគា  
ហែលបានចា្រែ់លាួនកាលេី្រ៉ុន្្ម នសបា្ត ែ៍មុន។

• អ្នកេួលរមួេំនួនេីររ្ូរ ហែលជាអ្នកស្មព័បគេិត្តមកេីសរាគមធាងនតា្ន ត (STT) និងអ្នកន្រើក្រររុមឺក៉ ់
កង្់រីរា្ន ក ់ បតរូវបានចា្រែ់លាួន  ែណៈនេលហែលរានការតវ៉ានៅហក្ររែឋាសភាជាតិ និងបានឃុំែលាួន 
េួកនគមយួបេឹក នោយអាជាញា ្រែណ្ឌ េំការមន នៅវត្តទួលទំេូង នែើយអាជាញា ្របានន្វើការែកែូត
ប្រោ្រ្់រំេងសនមលាងមយួនបគឿង។



www.licadho-cambodia.org


